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 ستشهاديةاالعمليات استئناف الوحماس تتوعد ب..  شهداء في غزة9قع  تو"إسرائيلية"غارات  .1

 "اإلسرائيلي"شن الطيران   :  رائد الفي  ،غزة نقالً عن مراسلها في      18/5/2007 األخبار اللبنانية    أوردت
ونجـا   .أمس سلسلة غارات جوية استهدفت نشطاء في كتائب القسام ومواقع للقوة التنفيذية في مدينة غزة            

القيادي في القسام عماد شبانة من إحداها، فيما استشهد أحد مرافقيه، عندما استهدف الطيران اإلسرائيلي               
واستشهد الشاب طلعت هنية، أحد مرافقـي        .سيارة التي كانا يستقالنها في شارع الجالء في مدينة غزة         ال

المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد أبو هالل، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منزل أبـو                
د استشهد، وأصـيب    وكان الشاب عبد اهللا الغفري، أحد عناصر القوة التنفيذية، ق         . هالل في شارع الجالء   

 آخرين، بينهم عدد من األطفال والمدنيين، عندما أطلق الطيران اإلسرائيلي صاروخاً على موقع              30نحو  
 كـذلك، استـشهد   . األمن والحماية التابع للقوة التنفيذية في حي الرمال في مدينة غزة، ودمرته بالكامـل             

. أشقائهما بجروح في غـارة علـى رفـح        صيب والدهما وثالثة من     أ يوسف ومحمد اللولحي  و     الشقيقان
 استهدف سـيارتهم شـرق مخـيم    "اسرائيلي"ونجت مجموعة من مقاومي سرايا القدس من قصف جوي  

تائب القسام في مخيم جباليا، مـن دون وقـوع          ككما قصف الطيران اإلسرائيلي موقعاً ل     . جباليا لالجئين 
  .صاباتإ

 ميلليمتراً قبالة قطاع غزة، فيما توغلت دبابات        155 وأعاد الجيش اإلسرائيلي أمس نشر مدافع من عيار       
  .لمئات األمتار في شرق القطاع، وسط أنباء عن احتالل مواقع مستوطنات سابقة

متناغم مع االستهداف   ) اإلسرائيلي(هذا االستهداف   "وقال المتحدث باسم القوة التنفيذية، إسالم شهوان، إن         
هناك تنسيقاً بين الوقائي واالحتالل ضد التنفيذيـة،        "وقال إن   . "ئيالداخلي الذي ينتهجه جهاز األمن الوقا     

، مـن   "ألن هؤالء الجبناء ال يقدرون على المواجهة واستعانوا ببعضهم، ولدى التنفيذية دالئل على ذلـك              
  .دون توضيح طبيعة هذه الدالئل

ضـمن حملـة    "يلي يأتي   بو عبيدة، على أن القصف اإلسرائ     أشدد المتحدث باسم كتائب القسام،      من جهته   
العدو لم  "وقال إن   . "مبرمجة داخلية وخارجية ضد كتائب القسام والقوة التنفيذية بهدف استئصال المقاومة          

كل الخيـارات   "، مشيراً إلى أن     "يفهم رسائل قصف المستوطنات، ونحن مستعدون لتوجيه رسائل أعنف        
 :وقالت حماس في بيان لهـا      ."مليات االستشهادية الع" للرد على االعتداءات اإلسرائيلية بما فيها        "مفتوحة



  

  

 
 

  

            6 ص                                      725:                                 العدد18/5/2007الجمعة : التاريخ

إن استهداف القوة التنفيذية من جانب عناصر القتلة وعمليات الخطف واإلعـدام تهـدف إلـى ضـرب      "
ودعت أنصار الحركة وقادتها    . "مصالح شعبنا الفلسطيني المقاوم، وكذلك ما يقوم به االحتالل الصهيوني         

تحذيرات ساخنة جـداً  "الحذر في تنقالتهم وإقاماتهم، مشيرةً إلى     إلى ضرورة أخذ أعلى درجات الحيطة و      
تشير إلى أن العدو الصهيوني، وبالتعاون مع الخونة والمجرمين، يعملون على مراقبة قادتنـا وأمـاكن                

  ."وجودهم لتنفيذ عمليات اغتيال كبيرة
ام أكدت على لـسان أبـو       كتائب القس راسليها إلى أن    منقالً عن    18/5/2007األيام الفلسطينية   ولفتت  

  .إصابة خطيرة" أبو أحمد"عبيدة إصابة القائد عماد شبانة 
الطائرات  أن ألفت حداد نقالً عن مراسلته 18/5/2007 48 عربوفي وقت الحق، ذكر موقع

حداها إفي وقت متأخر من الليلة الماضية وفجر اليوم، الجمعة، عدة غارات استهدفت نفذت  "اإلسرائيلية"
وقالت مصادر فلسطينية إن طائرة  . لكتائب القسام، وأخرى ورشة حدادة وثالثة سيارةابعاً تموقعاً

احتاللية أطلقت ثالثة صواريخ تجاه موقع تابع لكتائب القسام في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، مما 
  .أدى إلى استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة ثمانية آخرين

 مشعل  خالدقال :شرف الهورأغزة  نقالً عن مراسلها في 18/5/2007 القدس العربي وورد في
ن الضربة الجوية في مدينة غزة أتاحت فرصة تاريخية لتوحيد الفصائل أالتابع لحماس ى قصلتلفزيون األ

 . "سرائيلإ"الفلسطينية في مواجهة 
حركة حماس والناطق  النائب عن  شن مشير المصري:غزة من 17/5/2007قدس برس وأفادت 

، وتعهد بالرد المناسب "بذيول إسرائيل في الداخل"، ومن أسماهم "إسرائيل" على  الذعاًمها هجوماًباس
القوة التنفيذية تتعرض لضربات في صدرها من العدو "أن المصري وأكد  .على هذه االعتداءات

وأشار  ".الصهيوني وأخرى في ظهرها من قبل ذيول العدو من المتمردين في أجهزة األمن في الداخل
  .إلى أن الهدف من كل هذه الضربات هو استئصال القوة التنفيذية

 سامي أبو زهري القيادي في ، أن سمير حمتو،غزة عن مراسلها في 18/5/2007 الدستور ونقلت
حماس اعتبر أن استهداف االحتالل لكتائب القسام والقوة التنفيذية من جهة، واالقتتال الداخلي من جهة 

سياق مخطط أمني مدروس بمشاركة جهات فلسطينية داخلية ضد حماس والمقاومة أخرى، يأتي في 
ما يجرى هو حرب على الدين والعقيدة أكثر منه حرب " أن أبو زهريوأوضح . اإلسالمية الفلسطينية

 ". على حماس
  

 حماس تنفيو".. على يد كتائب القسام خشية اغتياله" لغزة عباس أرجأ زيارته .2
ألغى الرئيس محمود عباس زيارة كان مقررا ان يقوم بها امس           : رام اهللا من   18/5/2007الحياة  نشرت  

واعلن مكتب الرئاسة ان لدى عباس اجتماعا الخميس في رام اهللا، من دون ان يحدد موعـدا                 . الى غزة 
جديدا لزيارة غزة، في حين قال مصدر قريب من عباس ان االخير ال يرغب في التوجه الى غزة قبـل                    

  .فعال وقف اطالق النار" حماس"م ان تلتز
 إلى  رام اهللا وليد عوض واشرف الهور     وغزة  نقالً عن مراسليها في      18/5/2007القدس العربي   ولفتت  

 غزة بعد كشف محاولـة      ى الرئيس الفلسطيني ارجأ زيارته ال     ه قال ان  ىمصدر فلسطيني رفيع المستو   أن  
كتشاف نفق ضخم تحت شارع صالح الدين في غزة         الغتياله من جانب كتائب القسام، وقال المصدر تم ا        

واوضح ان المتفجرات وجدت فـي الطريـق    .وفيه كمية كبيرة من المتفجرات، وقد حفرته كتائب القسام 
   .واكد مصدر في مكتب عباس هذه المعلومات .التي يمر منها عباس لدخول غزة

 هذا التصريح يـأتي لتـسميم االجـواء         وقال ابو عبيدة   .ونفي متحدث باسم كتائب القسام هذه المعلومات      
واضاف نحن ننفي هـذا      .ومحاولة لحرف االنظار عن المعركة الجارية االن في غزة من قبل االحتالل           

 .واذا كانت هناك انفاق فهي لمقاومة االحتالل ونحن نستغرب هذه االدعاءات. االدعاء جملة وتفصيال
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زي برهوم المتحدث الرسمي باسم حماس في نفى فو: القاهرةمن  18/5/2007فراس برس وأضافت 
وقال إن هذه األنباء  .غزة لقناة العربية وجود مخطط كان يهدف إلى اغتيال عباس أثناء عودته إلى غزة

وأضاف إن حماس ال يمكن . تأتي في سياق حرب إعالمية تشن من فتح على حماس وذراعها العسكرية
ن السلطة ورئيسها على رغم ما يرتكبه حرس الرئيس من أن تقدم على عمل كهذا وأن مسؤوليها يحترمو

 .اعتداءات على حماس
 ت مصادر إعالميـة مقربـة مـن الرئاسـة         أشار :رام اهللا من   18/5/2007األخبار اللبنانية   وأوردت  
تم كشف تسجيل صوتي يتحدث عن رصد موكب الرئيس عباس لدى وصـوله إلـى               " إلى أنه    الفلسطينية
  . الجهة التي تستهدفه، من دون تحديد"القطاع

 مصادر فلسطينية مطلعة ذكرت للشرق األوسط  إلى أن غزةمن   18/5/2007الشرق االوسـط    وأشارت  
 جاء في اعقاب عدم يقينه من إمكانية وضع حل لهذه االشـتباكات عـن   زيارة غزةان عدول عباس عن  

 .طريق اللقاءات
  خاصـة  صائب عريقات في تـصريحات    .نفى د : رام اهللا من   17/5/2007 قدس برس وجاء في وكالة    

الزيارة لم تلغ وإنما تم     : "لقدس برس أن تكون الزيارة التي كانت مقررة لعباس إلى غزة قد ألغيت، وقال             
  ".مستمرة بين الرئيس ورئيس الوزراءتصاالت التأجيلها وفقا ألمور تتعلق ببرنامج الرئيس، ولكن ا

  
  "قائمة اغتياالت"مت السلطة  سلّ"سرائيلا" :مسؤول فلسطيني مقرب من عباس .3

كشف مسؤول فلسطيني رفيع المستوى مقرب من الرئيس عباس، لألخبار أمس،           :  سامي سعيد  -رام اهللا   
أن الحكومة اإلسرائيلية أبلغت السلطة الفلسطينية أنها تعتزم العودة إلى سياسة االغتياالت والتصفية بحق              

ؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، إن إسـرائيل أبلغـت           وقال المس  .قادة ونشطاء الفصائل الفلسطينية   
عقب تأكّدها من وقوفهم خلـف      "الرئاسة أمس أن لديها قائمة بأسماء من تريد تنفيذ عمليات اغتيال بحقهم             

ورفض المسؤول الكشف عن جميع األسماء في        ".إطالق الصواريخ الفلسطينية صوب البلدات اإلسرائيلية     
ول إنها شخصيات معروفة لدى الشارع الفلسطيني، منها القياديـان فـي حمـاس              القائمة، لكنه اكتفى بالق   

، "كتائـب القـسام   "إضافة إلى أحمد الجعبري وأبو أنس الغندور من قـادة           . محمود الزهار وسعيد صيام   
والمتحدث باسمها أبو عبيدة، والقيادي في حركة الجهاد محمد الهندي، والمتحدث باسم لجـان المقاومـة                

وتضم القائمة أيضاً قادة     .أبو مجاهد، والقيادي البارز في كتائب شهداء األقصى أبو خالد حجازي          الشعبية  
ميدانيين في الجناح العسكري للجهاد، بينهم ماجد الحرازين وخالد منصور وأحمد الشيخ خليل، إضـافة               

بلة تـصعيداً عـسكرياً     وتوقّع المسؤول الفلسطيني أن تشهد األيام المق       .إلى القيادي السياسي خالد البطش    
  .إسرائيلياً كبيراً في قطاع غزة

  18/5/2007األخبار اللبنانية 
  

  رئاسة التشريعي تطالب كي مون بالتدخل لمنع العدوان على غزة .4
 أدانت هيئة رئاسة المجلس التشريعي، أمس، العدوان اإلسرائيلي المتواصل ضد أبناء شـعبنا              : وفا -غزة

 في بيان، إن هذا العدوان يثبت أن االحـتالل يهـدف لتـدمير الـشعب                وقالت هيئة التشريعي   .في غزة 
وعبرت هيئة رئاسة التشريعي عن ادانتها وشجبها        .الفلسطيني والنيل من عزيمته بشتى السبل والوسائل      

للعدوان اإلسرائيلي على شعبنا، مؤكدة على ضرورة توحيد الساحة الفلسطينية وكافـة قـواه المقاومـة                
ودعـت   .جل مقاومة العدوان اإلسرائيلي، وصده عن أي توغل أو اقتحام لقطـاع غـزة             والمجاهده من أ  

األخوة في الساحة الفلسطينية لوضع يد بيد وتوجيه سالحهم إلـى عـدوهم الحقيقـي وهـو االحـتالل                   
وتوجهت إلى األمتين العربية واإلسالمية لتحمـل        .اإلسرائيلي وعدم توجيه تحت أي ظرف لصدر اخيه       

ي فضح ممارسات االحتالل اإلسرائيلي، ودعم صمود شعبنا من خالل الرفع السريع للحصار             المسؤولية ف 
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ودعت المجتمـع    .الظالم على شعبنا، وتنفيذ قرارات القمم العربية في مساعدة شعبنا ورفع الحصار عنه            
ي وجرائمـه   الدولي واألمم المتحدة ممثلة في األمين العام بان كي مون بالتدخل لوقف العدوان اإلسرائيل             

 ضد شعبنا، وأن يكف عن صمته الذي يعطي االحتالل ضوء أخضر لمواصلة عدوانه ضد شعبن
 18/5/2007الحياة الجديدة 

  
   وحماس تؤكد التزامها بالتهدئة.. فلسطينيين في خروق لوقف النار8مقتل  .5

 بين حركتي خفت االشتباكات التي دارت في قطاع غزة: رام اهللا وغزة  من   18/5/2007الحيـاة   نشرت  
فتح وحماس بعد اتفاق التهدئة الذي أعلن مساء اول من امس، وان بقيت معظم مظاهر االحتقـان فـي                   

شـهد قطـاع غـزة      فقد  . الشوارع التي خلت من المواطنين وانتشر فيها المسلحون والحواجز العسكرية         
ع واعتلى عشرات   صباح امس اطالق نار متقطعا بينما واصل المسلحون السيطرة على الطرق والشوار           

االشتباكات هدأت الى حـد     " مصدر امني ان     أكدو .منهم المباني المرتفعة، رغم اتفاق وقف اطالق النار       
مسلحين يطلقون النـار    "، موضحا ان    "ما، لكنها لم تتوقف بالكامل والخطر ما زال موجودا في الشوارع          

انفجارات عدة واطالق نار متقطع     وسمع فجرا دوي     ".باتجاه مقرات او حواجز عسكرية بين وقت وآخر       
وافاد مراسل  . في محيط مقر االمن الوقائي غرب مدينة غزة وفي محيط مقر وزارة الداخلية في تل الهوا               

وكالة فرانس برس ان سيارات مصفحة تابعة لقوات امن الرئاسة تتمركز على مفترقات الطرق المؤديـة               
. س ومقر اقامته وبعض المقرات االمنيـة فـي الحـي   الذي يضم مكتب الرئيس عبا    " المربع االمني "الى  

الـسكنيين اثـر اصـابتهما      " النور"و" الصالح"واوضح ان اثار الحريق والدمار تبدو واضحة في مبنيي          
 آخرون بعد ظهر امس     12 فلسطينيين قتلوا واصيب     3وافاد مصدر طبي فلسطيني ان       .بقذائف االربعاء 

، مضيفا ان آخرين توفيـا      "القوة التنفيذية "مد حسنين، احد عناصر     خالل اشتباكات اندلعت اثناء تشييع مح     
وذكر شهود ان االشتباك وقع عندما      ". خطيرة"الحقا متأثرين بجراحهما، وان بين الجرحى طفالً في حال          

  .مرت الجنازة امام مقر تابع لالمن الوقائي في رفح
مس رغم اتفاق الهدنـة، واتهمـت       الى ذلك، قالت حماس ان أحد أعضائها أصيب بالرصاص في غزة ا           

وفي واقعة منفصلة، اتهمت فتح مسلحين من حماس بخطف خمسة          . مقاتلين ملثمين من فتح بتنفيذ الهجوم     
   .من أعضائها في خرق للهدنة

وكان خمسة فلسطينيين من عناصر حماس وفتح قتلوا بعد وقت قليل من دخول اتفاق جديد لوقف اطالق                 
  . اول من امسالنار حيز التنفيذ مساء 

قالت مـصادر طبيـة     : نقالً عن مراسلها في غزة، رائد الفي       18/5/2007الخليج اإلماراتية    وأضافت
 قتيال، وأكثر من    52 ارتفعت الى    )فتح وحماس (حصيلة قتلى الصدامات الدامية بين الطرفين     ان  فلسطينية  

  . جريح، عدد كبير منهم في حال الخطر الشديد200
  وليد عوض واشرف الهـور ،رام اهللاوغزة  نقالً عن مراسليها في 18/5/2007ي القدس العرب وأشارت  
حركة حماس قالت إنها اتفقت مع رئيس الوزراء هنية وممثل الرئيس الفلسطيني الفريـق عبـد                إلى أن   

الرزاق المجايدة علي رفع جميع الحواجز، وإزالة كافة مظاهر التسلح من جميع شوارع قطاع غزة بدءا                
 .ة الخامسة من مساء الخميسمن الساع

إننا ماضون على مـا     " حركة حماس قالت في بيان لها         إلى أن  غزةمن   17/5/2007 قدس برس ولفتت  
، وأوضحت حماس إنها تعـرض بعـض        "اتفقنا عليه وأعلناه على المأل وأمام الجميع بوقف إطالق النار         

م من قبل األجهزة األمنيـة وعناصـر        الخروقات أمام الناس جميعا حتى يكونوا شهودا على عدم االلتزا         
  .حركة فتح المنفلتين والذين ال يرغبون أن يسود الهدوء وينتشر األمن واألمان

  
  



  

  

 
 

  

            9 ص                                      725:                                 العدد18/5/2007الجمعة : التاريخ

  حماس حولت الجامعة إلى ثكنة عسكرية: اقتحام الجامعة اإلسالميةيحاولون حرس الرئاسة  .6
 ،غزةفي ة حراس الجامعة اإلسالميقال شهود عيان إن  :غزةمن  18/5/2007 قدس برسنشرت 
 القتحام حرم الجامعة ،من صد محاوالت من قبل حرس الرئاسة واألجهزة األمنية، الجمعةاليوم صباح 

 قوات حرس الرئاسة واألجهزة األمنية ، إنوقال شهود عيان .مستخدمين الصواريخ والرشاشات الثقيلة
تشرون فوق المباني  في محيط الجامعة اإلسالمية، وان عناصرها المنعناصرهاتحشد المزيد من 

 انه كانت عدة محاوالت القتحام الجامعة ،وأضاف الشهود .المحيطة بها يطلقون النار بكثافة على الجامعة
من جميع المحاور تزامن ذلك مع قصفها بالرشاشات الثقيلة والصواريخ التي أصابت مبنى اإلدارة فيها 

  .حيث اشتعلت النار فيه، وفي عدد من المباني
 ، الناطق باسم الحرس الرئاسي علي القيسي إلى أنغزةمن  18/5/2007فراس برس كالة وأشارت و

اتهم حماس بتحويل الجامعة اإلسالمية إلى ثكنة عسكرية داعيا إلى إبقائها صرحا علميا وتجنيبها االقتتال 
مسلحة ما جرى أن جماعات "ونفى القيسي اتهامات حماس للحرس الرئيسي بقيامه بقصف الجامعة وقال 

حاولت صباح اليوم الجمعة اقتحام مجمع الوزارات المالصق للجامعة وقامت قوة أمنية بمساندة أفراد 
الشرطة المتواجدين في المجمع لصد الهجوم ومنع المسلحين التابعين لحماس من ارتكاب مجزرة بحق 

 ."ة الفلسطينية هناكالشرطة هناك أو اعتالء هذا المجمع ألنه يشكل خطر حقيقي على المواقع األمني
وحذر من جماعات مسلحة ترتدي زي امن الرئاسة وتقوم بتنفيذ أعمال عربدة هنا وهناك في إطار 
السعي لتشويه صورة هذا الجهاز الذي سيبقى محافظا على الوحدة الوطنية وسيواصل حماية مقراته من 

ه المكلف بحاميتها والتي تتعرض أن حرس الرئيس لم يتحرك من مواقع"وقال  عبث العابثين والمخربين،
 ."لهجوم مسلح بين الفترة واألخرى

  
 حمد يطالب البدء بتنفيذ الخطة االمنية واستبعاد القوة التنفيذية باعتبارها ميليشيا حزبيةاأل .7

 طالب نائب رئيس الوزراء عزام االحمد بسحب جميع المسلحين التابعين للتنظيمات واالحزاب :رام اهللا
حي فتح وحماس من الشوارع والبدء بتنفيذ الخطة األمنية تحت االشراف المباشر لوزير بما فيها مسل

ودعا االحمد الى عدم انتشار القوة التنفيذية في الشوارع ضمن الخطة االمنية المقترحة  .الداخلية
صل اليه باعتبارها ميليشيا حزبية تابعة لحماس ومسؤولة عن تعطيل تنفيذ وقف اطالق النار الذي تم التو

 بعد قيام عناصرها بمداهمة منزل ابو شباك ومحاصرة منزل سمير مشهراوي ومنزل 16/5-15ليلة 
وقال ان اعادة الهدوء واألمن  .ماهر مقداد مما يؤكد ان هذه القوة غير شرعية وال تلتزم بقانون واتفاق

 داعياً الى فرض سيادة ،زبيةلغزة مرتبط بعدم اشراك التنفيذية في الخطة االمنية باعتبارها ميليشيا ح
ان حماس والتي تحاول اضفاء " واوضح في بيان صحفي  .القانون والسلطة الواحدة والسالح الواحد

الشرعية عليها وكأنها احدى االجهزة االمنية حيث سجلت هذا الموقف برسالة رسمية وجهتها لوزير 
 حول الخطة االمنية 22/4/2007اريخ الداخلية السابق هاني القواسمي ولرئيس واعضاء الحكومة بت

عدم اشراك القوة التنفيذية التي كانت تتبع لوزارة الداخلية " المقترحة وفي البند الثالث من الرسالة ونصه
 ".والتي تم االتفاق على دمجها باالجهزة االمنية واصال عدم شرعية وجودها

  18/5/2007وكالة معا 
  

  ب عسكري لإلطاحة باألجهزة األمنيةبالسعي إلى انقالعبد ربه يتهم حماس  .8
اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه حماس بالسعي إلـى              :  ماهر إبراهيم  - غزة

وصف ما يجري في غزة بأنه انقالب عسكري لإلطاحة باألجهزة األمنيـة وإحـالل               و .انقالب عسكري 
وقال خالل تصريحات إلذاعة     .السالح الشرعي الواحد  ميليشيا تابعة لحماس أو غيرها من الفصائل محل         

البد من حل الميليشيات وحل القوة التنفيذية والمليشيات األخرى لحركة فـتح وغيرهـا   "صوت فلسطين،   
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عجز هنية عـن ضـبط      "وأشار إلى    ."وإحالل السالح الشرعي الواحد، ووقف االقتتال بين فتح وحماس        
ة التنفيذية وإجبارها على وقف جميـع األشـكال المـسلحة فـي             الشارع واتخاذ موقف حازم بشأن القو     

طلب اللجنة التنفيذية إعالن حالة الطوارئ ال يعني بالضرورة إقالـة الحكومـة،             "وأوضح أن   . "الشارع
  ."وإنما البدء بتنفيذ الخطة األمنية لضبط األمن والنظام في الشارع الفلسطيني

   18/5/2007البيان اإلماراتية 
  

  تنفيذية تحذر من وجود خروقات قد تتسبب في انهيار وقف إطالق النارالقوة ال .9
 حذر الناطق اإلعالمي باسم القوة التنفيذية إسالم شهوان من أن الخروقات الكبيرة لعناصر األجهزة               :غزة

األمنية وعناصر من فتح قد يفجر األمور ثانيا، كاشفا أن المعطيات الميدانية خطيرة جدا ويجب احتواؤها                
 حتـى   األربعاءمنذ دخول وقف إطالق النار الساعة الثامنة من مساء          "وقال لوكالة قدس برس إنه       .وراف

نحـن نتـابع    "وأضاف   ". خرقا، وهناك قتلى وجرحى وحواجز واعتالء لألبراج       30اآلن سجلنا أكثر من     
 .ذا لم يـتم احتواؤهـا     بحذر شديد، ألن المعطيات الميدانية ال تبشر بخير، والتهدئة مقبلة على االنهيار، إ            

الذين يرتدون   ونفى نفيا قاطعا أن يكون للقوة أي حواجز على الطريق الساحلي، غرب غزة، مؤكدا أن                
وقال إنهم يعرفـون     .زي القوة ويدققون في هويات المواطنين ويعتلقونهم، ليس إطالقا من القوة التنفيذية           

  .ا إلى أن ذلك يهدف لتشويه صورة القوةمن ينتحلون زي القوة التنفيذية، وأنهم حذروهم، مشير
  17/5/2007 قدس برس

  
  دا أنا من ساعد على وصول حماس الى السلطة للقضاء على الفس:االقتتالينتقد القدومي  .10

وجـه فـاروق   : نقالً عن مراسلها في دبي، محمد الـسمهوري  18/5/2007الخليج اإلماراتيـة    نشرت  
االقتتال الداخلي في غزة، وأكد على ان هذا االقتتال ال يفيد           وقف  لالقدومي نداء الى حركتي فتح وحماس       

اال امريكا وإسرائيل، وانتقد االقتتال بسبب السلطة الوهمية، في الوقت الـذي ال يوجـد فيـه سـيادة او                    
استقالل، واصفا السلطة الحالية انها ال تملك قرارها وال سيادتها، ومنذ انتخبت لم تقدم أي شيء للـشعب                  

 . من خدمات، بل ان الحصار احكم على الشعب الفلسطيني بحجة وجود حماس فـي الـسلطة                الفلسطيني
وأوضح ان حماس اخطأت بسبب الهدنة وبسبب وقف االنتفاضة، مؤكدا ان المقاومة توحد وال تفرق بين                

يد وشدد القدومي قائال اذا كنا نريـد ان نـستع          الفلسطينيين، فالسلطة هي المناخ والمقاومة هي التضحية،      
وطننا فالضرورة تقتضي المقاومة، لقد بدأنا بالمقاومة من خالل السالح كوسيلة حتمية إلزالة اسـرائيل،               

وقال انه يجب ان تكون هناك قيادة واحدة ورأس          .وهذا العدو ال يمكن ان يخرج من دون مقاومة مسلحة         
ل عـدد مـن القـوات       وعن دخو  .ونفى القدومي وجود أي خالف بينه وبين عباس        .واحد يجمع الجميع  

الفلسطينية مؤخرا عن طريق مصر اجاب ان هذه القوات تدخل ضمن موافقة اسرائيلية، فهي التي توافق                
ووصف ما يجري في غزة انه نتيجة وجود اخـوة متعـصبين             .على دخول وخروج وتسلح هذه القوات     

ة فاسدة وأخـرى فئـة      معظمهم من الالجئين وهناك فئة اخرى فاسدة عاشت مع السلطة، أي ان هناك فئ             
أنا من ساعد على وصول حمـاس فـي         : وذكر القدومي قائال   .حاقدة، وهذا ادى الى االشتباكات االخيرة     

االنتخابات الى السلطة للقضاء على السلطة الفاسدة، وأعود ألؤكد ان المقاومة توحد الجميع، والمقاومـة               
ووصـف دور الواليـات المتحـدة فـي      .ومةطريقها التحرير، وال يمكن لالستعمار ان يخرج اال بالمقا      

اضاف القـدومي بعـد      .المنطقة بالقذر، وقال انها لعبت دورا قذرا، وأثارت المشاكل بين العرب وإيران           
ايلول وضعت الصهيونية العالمية وعصابة المحافظين الجدد خطط الحرب، فالخطـة           / سبتمبر 11احداث  

 وإيران، والواليات المتحدة االمريكية فـي مـأزق         تقضي بضرب العراق وسوريا وأفغانستان والسودان     
اآلن وبدأت تقسم المنطقة معتدلين ومتشددين، وهي لديها سياسة ادارة الصراع وليس حله، وكل ذلك من                

كل المنطقة العربية يجب ان تتحـد ضـد الواليـات المتحـدة             : وقال .اجل مصلحتها ومصلحة اسرائيل   
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الفلسطينية باأللعوبة، مشيرا الى ان القبول بالسطلة هـو القبـول           ووصف السلطة    ."إسرائيل"االمريكية و 
  .بأهداف اقل مما نريد

دعـا فـاروق    :  أسماء المنصوري  ،دبينقالً عن مراسلتها في       18/5/2007البيان اإلماراتية   وأضافت  
 في ظل تـدهور الوضـع      قدومي، قادة الفصائل إلى اجتماع فوري إلعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير،          

  .األمني الداخلي
  

 يجب أن نحرم االقتتال الداخلي لمواجهة اإلحتالل: عريقات .11
صائب عريقات بشدة القصف اإلسرائيلي الذي استهدف موقعا للقوة التنفيذية فـي غـزة              .أدان د : رام اهللا 
وأوضـح فـي تـصريحات       . من جديد حرمة االقتتال الفلسطيني الداخلي      يؤكد، واعتبر أن ذلك     الخميس

أنهم في السلطة ينظرون بخطورة بالغة لما يجري ويـدينون القـصف اإلسـرائيلي              ،  دس برس خاصة لق 
تحـديات  : "وقال .بشدة، مشيرا إلى أن هذا التحدي يبرز حجم التحديات التي يمثلها االحتالل اإلسرائيلي            

 القـانون   اإلحتالل اإلسرائيلي يجب أن يكون معها االقتتال الداخلي محرما، وهذا يستوجب تكريس سيادة            
  ". وتوحيد السلطة والسالح

 17/5/2007 قدس برس
  

  ستة نواب من حماس يهددون باالستقالة احتجاجاً على تصرفات حركتهم:فراس برس .12
 أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، لشبكة فراس اإلعالمية، أن ستة نواب من كتلة حماس              : خاص –القاهرة  
مدن ورئيس بلدية قرية أخرى في الضفة الغربيـة جمـيعهم            باإلضافة إلى رئيس بلدية إحدى ال      البرلمانية

 .محسوب على حماس، هددوا باالستقالة الجماعية احتجاجاً على تصرفات حـركتهم فـي قطـاع غـزة                
 .ورفضت المصادر، الكشف عن هوية النواب ورؤساء البلديات اللذين هددوا باالستقالة الجماعية

  17/5/2007فراس برس 
  

  غزةمة ويبحث معه تطورات االحداث في الزعنون يلتقي حوات .13
واكد الجانبان على أن     . اجتمع نايف حواتمة مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون          -عمان

  :يشترط الحل الوطني للصراع على السلطة في غزة بين فتح وحماس
زة الـسلطة اإلداريـة     الفلسطينية بوقف سياسة المحاصصة في أجه      - تصحيح العالقات الفلسطينية     :أوالً

  .واألمنية والعسكرية
 بناء عالقات ديمقراطية بين جميع الفصائل والقوى والشخصيات بقوانين انتخابيـة وفـق التمثيـل                :ثانياً

النسبي الكامل لمؤسسات السلطة التشريعية والتنفيذية، واالتحادات والنقابات والجمعيـات والجامعـات،            
لسياسية من الجميع وبين الجميع، ووقف االنقسامات ونيران الحـرب          لتوحيد الشعب والشراكة الوطنية ا    
  .األهلية، عمالً بوثيقة الوفاق الوطني

 بناء وتفعيل وتطوير منظمة التحرير بقانون انتخابات لمجلس وطني جديد بالتمثيل النسبي الكامـل               :ثالثاً
  .داخل الوطن المحتل وفي الشتات

 األجهزة األمنية، ووقف االقتتال ونزيف الدماء والدمار، ووقـف           دعوة حكومة السلطة إلى ضبط     :رابعاً
  .استهداف قتل العناصر القيادية بين صراع األجهزة األمنية على الجانبين

 إحالة جميع الذين ارتكبوا المجازر الدامية، والذين أعطوا أوامر وخطط االقتتال علـى القـضاء                :خامساً
  .لمجتمع المدنيومحاكمتهم تحت رقابة الشعب ومؤسسات ا

  18/5/2007القدس الفلسطينية 
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  طالب بوقف االقتتال الداخليي مصطفى البرغوثي .14
" دوار المنارة "اعتصم ممثلو عدد من الفصائل والمؤسسات األهلية، أمس، عند          :  سائد أبو فرحة   -رام اهللا   

 وفي هـذا الـسياق، قـال        وسط رام اهللا، للمطالبة بوقف كافة أعمال االقتتال الداخلي الدائرة في القطاع،           
االعتصام بمثابة رسالة تجسد تطلعات وإرادة الـشعب الفلـسطيني          : مصطفى البرغوثي .وزير اإلعالم د  

بوقف االقتتال الداخلي، واالحتكام للديمقراطية والحوار لحماية الساحة الفلـسطينية مـن أيـة تـدخالت                
ل إلى هذه المرحلة، وبالتالي ال بـد أن         من المعيب أن نص   : وأضاف .خارجية، تريد جرنا لكارثة وطنية    

واعتبر أنه ليست هناك حاجة لمزيد من االتفاقات من أجل وقف نزيـف              .نركّز على ما يجمعنا ويوحدنا    
لسنا بحاجة التفاقات جديدة، وبالتالي فإن المطلـوب هـو تطبيـق            : "الدم الفلسطيني في القطاع، مضيفاً    

ال حاجة إلجـراء انتخابـات      : وتابع ".حقاقاتها عبر عقد أخرى   االتفاقات السابقة، وليس التهرب من است     
مبكرة، فهذا قد يعقد األمور، بيد أنه علينا تعلم أمرين، أولهما أنه ال تستطيع أية قوة سياسية أن تهـيمن                    
على الساحة الفلسطينية، أما الثاني فيكمن في ترسيخ الديمقراطية، والتي تعني التعددية، وعدم جواز حل               

  .ت عبر التسلط والعنفالمشكال
 18/5/2007األيام الفلسطينية 

  
 البرغوثي يدعو اإلعالم للمساهمة في تبريد الفتنةمصطفى  .15

مـصطفى  .دعا وزير اإلعالم والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية د        :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
 والخاصة الى إسناد الجهود الطيبة      البرغوثي كافة وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية والمقروءة الرسمية       

كما دعا وسائل االعالم إلـى   .من اجل تطبيق اتفاق وقف اطالق النار ونشر روح األخوة وثقافة التسامح  
وطالـب  . تجنب بث أو نشر أية مواد تحريضية قد تساهم في تأجيج األوضاع وإذكاء نار الفتنة الداخلية               

لنار بروح ايجابية ودعم الجهود الرامية إلى وقف نزيف الـدم           وسائل اإلعالم بإسناد اتفاق وقف اطالق ا      
وأكد أن الحكومة ستتخذ كل اإلجـراءات       . وتعزيز الصف الوطني ووحدته الداخلية، وإبعاد شبح االقتتال       

  .لضمان سيادة القانون، داعياً إلى عدم خوض الصراعات في ميادين اإلعالم
  18/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  دام المسلح بين فتح وحماس نتج عن اإلخفاق في حل القضايا العالقةالص: محللون .16

رأى محللون ان الصدامات المسلحة بين حركتي حماس وفتح تعود الى عدم الثقة بينهما              : ب.ف. ا -غزة  
بسبب االخفاق في حل القضايا االساسية العالقة في اتفاق مكة، اضـافة الـى التباينـات االيديولوجيـة                  

وعزا إبراهيم ابراش استاذ العلوم السياسية في جامعة االزهر          . بين الحركتين المتناحرتين   واالستراتيجية
عدم معالجة االسباب الحقيقية للخالفات في اتفاق مكة ألن كل فصيل لـه اسـتراتيجيته               "الصدامات الى   

ج فـتح   برنـام " يناقض"ورأى ان برنامج حماس      ".ورؤيته وعالقاته الخارجية التي تتعارض مع اآلخر      
لم يتم االتفاق على شكل المقاومـة والـشراكة         "بينهما، مضيفا انه    " عدم ثقة "واستراتيجيتها، ما ادى الى     
تريـد ان   "ألن حماس   " ايديولوجية"واعتبر ان المشكلة ايضا      .في اتفاق مكة  " السياسية والخطاب السياسي  

تطيع تغيير موقفها مـن االتفاقـات       تكون قائد الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير، فضال عن انها ال تس          
  ".ألنها اذا اعترفت باسرائيل فان موقفها يتزعزع لدى جمهورها

ابو ديس ابراش على ان اتفاق مكـة   -ويوافق مخيمر ابو سعدة، استاذ العلوم السياسية في جامعة القدس      
مجلس االمـن القـومي،     لم يحل المشاكل المتعلقة باعادة هيكلة االجهزة االمنية وملف منظمة التحرير و           "

كذلك، اتفق ابراش وابو     ".اضافة الى ان الحصار الدولي والفقر والبطالة وانعدام االفق تزيد تعقيد الوضع           
  ".مفقودة"سعدة على ان الثقة بين الحركتين 
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بحاجة الى تعزيز الثقة لكن حماس غير معنية        "ورأى توفيق ابو خوصة، المتحدث باسم فتح ان الحركتين          
 ".في اشارة الى عالقتها بـايران     "  وإنجاح اتفاق مكة بسبب االجندة الخارجية والخالفات العقائدية        بتطوير

، "فقدانها السيطرة على المجموعات العسكرية    "وحمل ابو خوصة قيادة حماس السياسية المسؤولية بسبب         
 ال يـتم اال اذا      يتوجب التوافق بين فتح وحماس على ترجمة االتفاق الى خطوات عمليـة وهـذا             "مضيفا  

  ".توفرت النيات الصادقة والجادة
تلقـي  "سماعيل هنية مجموعات في فتح واالجهزة االمنية بــ          الواتهم احمد يوسف، المستشار السياسي      

اتفاق مكة ثان لحل المشاكل     "واكد أن الحركتين تحتاجان الى       ".أوامر من اسرائيل وأميركا لتصعيد العنف     
، متهمـاً االدارة االميركيـة بــ        " االجهزة االمنية وتعيين وزير داخلية مستقل      المتبقية مثل اعادة هيكلة   

  .العمل لتقوية مجموعة فتح على مجموعة اخرى حماس"
انعكست سلبا  "واعرب ابراش عن اعتقاده انه كلما تعثرت المفاوضات حول القضايا العالقة بين الحركتين              

اذ تم استغالل الساحة الفلسطينية تمهيـداً لفـرض         "ية  ، دون اغفال العوامل الخارج    "على حكومة الوحدة  
وتـابع ان هـدف االدارة       ".الوصاية واوصلوا الوضع الى حد ان الفلسطينيين ال يستحقون حكم انفـسهم           

اال يحصل استقرار في الساحة الفلسطينية الستغالل الورقـة         "االميركية واسرائيل وايران وربما سورية      
دول الجوار مثل مصر واالردن اخذت دور المراقب ال الدور الفاعـل،            "ارك  ، وتد "الفلسطينية لمصالحهم 

في العودة الى   "ويكمن الحل في رأي ابراش       ".وهناك دور لعمالء إسرائيل ألن قطاع غزة مفتوح للعمل        
الحوارات الجادة ووضع خطة لمجلس االمن القومي تشارك فيها كل الفصائل والقوى السياسية لتجريـد               

  ". من السالحالميليشيات
وقوات عسكرية مـصرية    ... يتطلب تدخال عربيا على المستوى العسكري     "لكن ابو سعدة اعتبر ان الحل       

واخذ ابو سعدة على الحركتين ممارسـة        ".للفصل بين الحركتين ألن االمور وصلت الى طريق الالعودة        
 االمنية مرتبطة باالحتالل    خصوصا حماس التي تقول لعناصرها ان فتح واالجهزة       ... التعبئة والتحريض "

 ".فتاوى داخل حماس تبرر القتل"وأشار الى ". ومصلحتها التخريب
 18/5/2007األيام الفلسطينية 

  
  ال انعكاس لبنانياً ألحداث غزة :زكيعباس  .17

ان البحث تناول كل القضايا ذات الهم       "حسن السبع، عباس زكي الذي قال       اللبناني  استقبل وزير الداخلية    
، في ما يتعلق باالمن الفلسطيني في المخيمات، خصوصا ان عناوين التوتر واالمور التي يمكن               المشترك

ان تفسر بانها ليست طبيعية سواء في مخيم البارد وعين الحلوة او باقي المخيمات، وكيفية التعاطي مـع                  
ا الى ايام سـوداء،     كل االزمات بعقل ودراية وقدرة، على ان ال يفتح ملف المخيمات بالطريقة التي تعيدن             

ونجد التفهم من كل اجهزة الدولة وعلى رأسها وزير الداخلية الذي يرقب ويعرف ان الرسمية الفلسطينية                
اننا ضيوف ال نتدخل بالشأن الداخلي اللبناني، ونرجو ان نكون رافعـة ولـيس              . مؤمنة بالسياسة الجديدة  

ان ال نكون مع فريق ضد فريـق، وال نـسهم           عبئا، ننتقل من ادارة ازمات الى سياسة شديدة الوضوح ب         
بحثنا ايضا ما يجري داخل غزة، ومن المؤلم ان نشهد ما هو مناف             "اضاف،   ".باثقال لبنان بهموم جديدة   

نحن قادرون على رد الصاع صاعين      . للتاريخ والثقافة وللواجبات الوطنية المطلوبة من الفلسطينيين االن       
وعن مدى انعكـاس احـداث غـزة علـى          . له ان ينقاد الى المكاره    لكل من يتوقع ان الفلسطيني، سهل       

بددنا اي مخاوف لدى الوزير من اية ممارسات لها صلة بانعكاس ما يجري في              : "المخيمات اجاب زكي  
ان كل الفصائل االن، موحدة على احتياجات شعبنا الفلسطيني وال ننجر الى ما هو ابعد               . غزة على لبنان  

  ". في السياسة فهذه لها اطرها الشرعية وليست الساحات ووسائل االعالمواذا اختلفنا. من ذلك
  18/5/2007المستقبل 
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  بالصواريخ" اإلسرائيلية"المقاومة تصعد قصف المستوطنات والمواقع  .18
بـرغم الهجمـة    : من القدس نقالً عن مراسلها ماهر إبـراهيم        18/5/2007 البيان اإلماراتية    جاء في 

الصواريخ ال تزال تنهمر    "، اعترفت ناطقة باسم جيش االحتالل بأن         غزة لى قطاع اإلسرائيلية الشرسة ع  
سبب ت صباح الخميس في إسرائيل لكنها لم        ت صواريخ أطلقت من القطاع انفجر     10ن  أ و ،على سديروت 

، مشيرة  "الصواريخ تسببت بأضرار متفاوتة في المنطقة الصناعية في سديروت        "وأوضحت أن    ."إصابات
  ." من القطاع"إسرائيل" أطلقت منذ األحد على  صاروخا41ً"إلى أن 
سرائيلية التجمعات اإل, قصفت كتائب القسام، أمس :غزة من 18/5/2007 الوطن العمانية وأفادت

وأعلنت الكتائب في عدة بيانات منفصلة  .صاروخاً من نوع القسام 13الواقعة في النقب الغربي بـ
.  صواريخ صباح الخميس5صف سديروت شمال قطاع غزة بـ وصلت الوطن نسخ عنها أنها قامت بق

" زكيم"وتمكنت من قصف كيبوتس , نشرق مخيم البريج بصاروخي" نيريم"و" رعيم"كما قصفت تجمعي 
" مجن"كما أعلنت قصف كيبوتس ,  صواريخ باتجاه سديروت4طلقت أ و،شمال القطاع بصاروخ

وذكرت القسام في  .س النوع وذلك مساء األربعاءالمحاذي لمحافظة رفح جنوب القطاع بصاروخ من نف
  .ربعاء لموقع القوة التنفيذية برفح األ"سرائيلياإل" على قصف االحتالل بيانها أن هذه العمليات جاءت رداً

 أن  وكـاالت والفرنجـي    عماد اال  نقالً عن مراسلها  غزة   من   18/5/2007 القدس الفلسطينية    وأضافت
هاد والمقاومة وكتائب الشهيد أحمد أبو الريش أعلنـت مـسؤوليتها عـن             كتائب شهداء األقصى لواء الج    

قصف مستوطنة نتيف هعتسرا في النقب الغربي بصاروخين مطورين، وأعلنت كتائب شهداء األقـصى              
وأعلنت سرايا القدس عـن قـصف موقـع          .وليتها عن قصف عسقالن بصاروخين من طراز براق       ؤمس

 المطـور علـى     3 آخر من نوع قدس      كما أطلقت صاروخاً  . 1أربعة صواريخ من طراز قدس      بميروز  
وأعلنت سرايا القدس وكتائب شهداء األقصى       .وقصفت كسوفيم بصاروخ من نفس النوع     , منطقة زئيري 

كما أعلنت كل مـن    .مسؤوليتها عن قصف سديروت بصاروخين مطورين     ) وحدات الشهيد علي شكشك   (
  .مشتركة عن قصف سديروت بثالثة صواريخكتيبة المجاهدين وسرايا القدس المسؤولية ال

  
 على قطاع غزة  بالرد على االعتداءات اإلسرائيليةتتوعدالجهاد  .19

توعدت حركة الجهاد بالرد على االعتداءات اإلسرائيلية بالمثل، مؤكدة أن تنفيذ حكومة إسرائيل : غزة
مة على البلدات والمستوطنات  سياسة االغتياالت رداً على إطالق صواريخ المقاوىتهديداتها بالعودة إل

: وقال وليد حلس الناطق اإلعالمي باسم الحركة في تصريح له ."لن ترهب مقاومي الشعب الفلسطيني"
إن عمليات القصف الجوي التي نفذتها طائرات العدو الصهيوني على مقرات القوة التنفيذية بغزة ورفح، "

وطالب حلس، مقاومي الشعب  ."ة بحق أبناء شعبناهو دليل جديد على تنفيذ إسرائيل لسياستها القمعي
بالتوحد وااللتفاف حول خيار المقاومة، للرد على العدوان اإلسرائيلي على "الفلسطيني وفصائله المقاومة 

  ."غزة
  17/5/2007 قدس برس

  
 وجود قوات فصل بين الفلسطينيينفتح تنفي مطالبتها بدعم أوروبي عسكري وترفض  .20

 رفضت حركة فتح من حيث المبدأ وجود قوات فصل في قطاع غزة، ودعت حركة : ، بيت لحمرام اهللا
، ال البحث  ووقف إطالق النار تخصيصاًحماس إلى االلتزام وإلزام أعضائها بما يتم االتفاق عليه عموماً

عن أطراف عربية أو دولية للفصل، وفي المقابل أكدت فتح استعداداها ومطالبتها بتعزيز مهمة الوفد 
 وأبدت قبولها بأي طرف عربي من راعي اتفاق مكة لمراقبة تفيذ هذا ،مني المصري في المراقبةاأل

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم فتح في الضفة الغربية فهمي الزعارير، الذي عبر عن  .االتفاق
تقدام الذي طالب فيه باسأحمد يوسف، استغرابه الشديد من طرح المستشار السياسي لرئيس الوزراء، 
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 واعتبر الزعارير أن لسان حال المستشار يقول إن ،2-قوات فصل عربية إلنجاز اتفاق جديد سماه مكة
موجة االقتتال األخيرة في غزة استهدفت تحسين اشتراطات حماس في أي مفاوضات داخلية وتعزيز 

تفاق مكة بكافة وأكد الزعارير التزام فتح بالتنفيذ األمين ال .منطق المحاصصة في النظام السياسي
 .تفرعاته، ورفضها لمنطق التفاوض بالدم والقتل

 ما أورده التلفزيون اإلسرائيلي من أن فتح طلبت الدعم األوروبي زعاريروفي سياق متصل، نفى ال
 .بالمال والعتاد

 فتح من أهمية الطرح اإليطالي إلرسال مراقبين وقوات دولية  الناطق باسمقلل جمال نزالمن جهته 
أن فتح ال تقبل ) Rai News 24(وقال في مقابلة مع القناة اإلخبارية اإليطالية  .صل بين فتح وحماسللف

قال أن فتح مستعدة لمساندة فكرة مراقبين دوليين للفصل لكنه و .أي قوات دوليه للفصل بين الفلسطينيين
اتفاقات قد يتم التوصل إليها  أن من شأن ذلك ان يساعد في تثبيت أي معتبراً, بين إسرائيل والفلسطينيين

 .في المستقبل
  17/5/2007وكالة معاً 

  
  توسيع دائرة االقتتالرفضن: جنحة العسكرية لفتح وحماس والجهاد والشعبية في نابلساأل .21

 الشعبية، فصائل المقاومة ةالجبهالجهاد وربعة التابعة لفتح وحماس وجنحة العسكرية األطالبت األ: نابلس
وقال  .رام اتفاق مكة، ورفضت توسيع دائرة االقتتال والخالف وصب الزيت على النارالفلسطينية باحت

قصى في نابلس، في البيان الذي تاله بحضور عدد من مقاتلي مهدي أبو غزالة، قائد كتائب شهداء األ
ننا نرفض وبشكل قاطع محاولة توسيع دائرة الخالف وصب الزيت إ ":بو علي مصطفىأالقسام وكتائب 

 النار، ونطالب أصحاب الضمائر السعي جاهدين لوأد الفتنة في أرضها ومحاصرتها وعدم السماح على
 ."شعالها ليمارسوا هوايتهم في القتل والتنكيلإالصحاب الفتنة من 

  17/5/2007وكالة معاً 
  

  خوة في غزةأجندة خارجية تقف وراء اقتتال اإل :أبو مرزوق .22
، "خوة في غـزة   أجندة خارجية تقف وراء اقتتال اإل     " مرزوق أن    أكد موسى أبو  :  ماهر إبراهيم  -دمشق  

فكال البلدين يعمـالن علـى       ليس هناك من أثر في هذه األزمة ألي من سوريا وإيران،          "نه  أمشدداً على   
وال أعتقد  " :وتابع. "تحقيق الوحدة الوطنية وال يسعيان بأي حال من األحوال إلى تفجير الساحة الفلسطينية            

ن الدول العربية يسعى لذلك، ولكن الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني يؤدي بطريـق              أن أحداً م  
  ."غير مباشر إلى احتقان كبير

  18/5/2007البيان اإلماراتية 
  

 يتصارعون على سلطة محاصرة: األسير البرغوثي .23
ـ        إدعا النائب مروان البرغوثي من زنزانته       : نابلس سطينيين فـي   لى وقف الكارثة التي تدمي قلـوب الفل

جرامية الدامية التي تجري علـى مـدار        قطاع غزة والوطن والمنافي، وإلى الوقف الفوري للعمليات اإل        
وقال إن هذه العمليات اإلجرامية تهدد وحدة الشعب الفلسطيني والوطن والقـضية  . الساعة في قطاع غزة 

ذا الصراع على سلطة محاصرة     واستنكر البرغوثي ه  . والمؤسسات التي بناها بالدم والعرق والتضحيات     
  .وفاقدة معظم صالحياتها

  18/5/2007الخليج اإلماراتية 
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  االقتتال الداخلي يهدد مصير السلطة الفلسطينية بالكامل: ماهر الطاهر .24
ماهر الطاهر، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ومسؤول قيادتها في الخارج، أن .أكد د :دمشق

 األحداث األخيرة في غزة، وتحريم إطالق نب تعزيزه بمحاكمة المسؤولين عقرار وقف إطالق النار يج
وأوضح الطاهر، في تصريحات خاصة لقدس برس، أن  .الرصاص الفلسطيني على أي مواطن فلسطيني

ما جرى في غزة في األيام األربعة الماضية قد أثبت بالدليل الملموس ضرورة متابعة المسؤولين عن 
 أن الذي جرى في غزة هذه األيام يؤكد مجدداً: "وأضاف .تال وتقديمهم إلى محاكمةالمشاركة في االقت

الصفقات الثنائية ال تحل اإلشكال، وأن الساحة الفلسطينية تحتاج إلى حوار شامل وإلى شراكة حقيقية، 
طني أو سواء ببحث العنوان السياسي أو إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل حكومة ائتالف و

 جديا وحذر الطاهر من أن استمرار االقتتال الداخلي سوف يطرح سؤاالً ".حكومة وحدة وطنية حقيقية
، وكشف النقاب عن تشكيل لجنة ثالثية في مرحلة حول المعنى من استمرار السلطة الفلسطينية أصالً

اقي الفصائل الفلسطينية أولى من الجبهتين الشعبية والديمقراطية والجهاد اإلسالمي، ثم انضمت لها ب
  .لمتابعة الوضع األمني والتوصل إلى حل سياسي شامل يحول دون تكرار ما حصل، على حد قوله

  17/5/2007 قدس برس
  

  الجبهة الديمقراطية تحذر من سيناريو فلسطيني يشبه الصومال .25
ي قطاع غزة يمكـن      حذرت الجبهة الديمقراطية يوم الخميس من أن االقتتال الداخلي الفلسطيني ف           :دمشق

ودعت الجبهة إلى مـشاركة أكبـر        .لى مستوى جديد من العنف يشبه ما يجري في الصومال         إأن يؤدي   
 :وقال بيان للجبهة   .وفتح  حماس تينهاء الصراع بين حرك   إللقوى الفلسطينية في الحكومة للمساعدة على       

اقتتال المحاصصة بين فـتح     . اسدارية بين فتح وحم   جهزة اإل نتاج تقاسم الحكومة واأل   إحرب الصوملة   "
  ."وحماس يفتح على حرب أهلية منظمة وليس مجرد اقتتال بين عناصر فالتة

  17/5/2007رويترز 
  

  الجهاز العسكري لحماس تمرد على إسماعيل هنية: التلفزيون اإلسرائيلي .26
حركة حماس "ن أ "سرائيلياإل"التلفزيون خالل حديث على  ادعى المحلل السياسي إيهود يعاري :بيت لحم

: أوالً : وهي، أهداف3قامت بالتصعيد العسكري ضد قوات األمن الفلسطينية، وضد إسرائيل لتحقيق 
منع صفقة نقل : ثانياً .إحباط الخطة األمنية األمريكية وضمان منع تنفيذها مع حرس أمن الرئاسة

الضغط على رئيس : ثالثاً .ياضلى وزير المالية سالم فإعشرات ماليين الدوالرات من أمريكا وأوروبا 
 .السلطة محمود عباس لإلطاحة بمسؤول األمن رشيد أبوشباك

ن الجناح العسكري لحركة حماس قد تمرَّد على إسماعيل هنية إ ":وذهب يعاري أبعد من ذلك حين قال
 الحية ن القائد الحمساوي خليلفإدعاء المحلل السياسي اوبحسب  ".وأنه يخضع اآلن مباشرة لخالد مشعل

 . كما قال حرفياً" جدع أنفه"هو الذي قاد التمرد ضد إسماعيل هنية و
  17/5/2007وكالة معاً 

  
  ايام وقد يستمر شهرا5ًالهجوم اإلسرائيلي قد يستمر : سرائيلإتلفزيون  .27

 أن رئيس الوزراء إيهود أولمرت إتصل برئيس السلطة أبو مازن وأبلغه يكشف التلفزيون اإلسرائيلي
أن فترة ضبط النفس اإلسرائيلية قد إنتهت وأن الجيش سيتولى الرد على "تحذيرية مفادها رسالة 

وقال المحلل السياسي للقناة الثانية أودي سيجل أن أولمرت أجرى  ".الصواريخ التي تنطلق من غزة
بلغهم أنه إتصاالت مكثفة مع الدول الغربية عن طريق السفراء في إسرائيل وبالذات ألمانيا وبريطانيا وأ

أطلق يد الجيش للرد على صواريخ غزة ألنه اليوجد حكومة في العالم تسكت على أن يضرب سكانها 
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 وبالفعل تقدمت ،كما أبلغهم أنه سيسمح للجيش بتوسيع العملية إذا تطلبت الحاجة، حسب قوله .بالصواريخ
ذ نحو عام والتي يدخل فيها عدة مدفعيات إسرائيلية ثقيلة الى شمال قطاع غزة وهي المرة األولى من

 .الجيش برياً الى قطاع غزة
أن ما حدث من غارات جوية أسفرت عن "المحلل العسكري اإلسرائيلي روني دانييل قال من جانبه 

 فلسطينيين، إنما هي البداية 7تدمير عدة مقار للقوة التنفيذية وللمنظمات الفلسطينية وأسفرت عن مقتل 
 سالح الجو اإلسرائيلي سيستمر ويوسع من هجماته داخل القطاع، ورغم ذلك أن"وأضاف دانييل  ".فقط 

 صاروخاً سقطت 20اعترف أن قدرة المنظمات الفلسطينية على إطالق الصواريخ التزال موجودة وأن 
إن قيادة جيش :" ومما قاله المحلل العسكري اإلسرائيلي .على سديروت رغم الغارات اإلسرائيلية

ية عكفت على وضع قائمة باألهداف التي سيقصفها سالح الجو مثل مخازن األسلحة اإلحتالل الجنوب
وعرض التلفزيون اإلسرائيلي صورة لمنطاد  .ومعسكرات التدريب والسيارات التي ينتقل بها النشطاء

عسكري يعمل على تصوير مباشر لشمال قطاع غزة الى جانب صور إلتقطتها طائرات إستطالع 
وبحسب التحليل الذي أورده ضباط اإلعالم الحربي  . . تعرضت للقصف بالصواريخلسيارات فلسطينية

الى ( اإلسرائيلي فإن غارات سالح الجو اإلسرائيلي ستستمر على قطاع غزة لمدة خمسة أيام متواصلة 
وبعدها سترى إسرائيل إذا كانت حماس أوقفت ضرب ) يوم األحد موعد جلسة الكابينت اإلسرائيلي 

 أم ال ؟ علما ان قادة الجيش االسرائيلي لم يعدوا الجمهور مثل كل مرة بأن هذه العملية الصواريخ
وفي حال  .فقط) تدفيع الثمن ( ستتمكن من وقف اطالق الصواريخ ما يعني انها تأتي في باب االنتقام و 

ائيلي أن واصلت حماس والمنظمات الفلسطينية إطالق الصواريخ، ال يمانع قادة أركان الجيش اإلسر
كما ادعى التلفزيون االسرائيلي ان حركة حماس قامت  .تستمر الهجمة لمدة شهر إذا إقتضت الحاجة

  .بالتصعيد العسكري ضد قوات االمن الفلسطينية وضد اسرائيل لتحقيق اهداف وصفها بالمهمة
  17/5/2007وكالة معا 

  
  يثني أولمرت عن اجتياح غزة" فينوجراد" .28

وارد في حالتين فقط غزة  إلى أن خيار الهجوم البري على قطاع ونيشير المحلل:  صالح النعامي-غزة
تسبب صواريخ حماس بخسائر بشرية إسرائيلية فادحة أو تفوق حماس على حركة فتح في : هما

وأشار شمعون شيفر المراسل السياسي لصحيفة  .األجهزة اإلسرائيليةالمواجهة الدائرة بينهما، بحسب 
في تعليق نشرته الخميس، إلى أن رد فعل أولمرت على ما قامت به حماس يتأثر بما " يديعوت أحرنوت"

إن : "وقال شيفر .جاء في تقرير فينوجراد الذي حمله المسئولية عن فشل إسرائيل في الحرب على لبنان
أولمرت ال يريد أن تؤدي أي عملية عسكرية إلى تورط إسرائيل في قطاع غزة؛ األمر الذي قد يجعل 
إسرائيل تدفع ثمنًا أكبر من المكاسب التي قد تحققها في حال إذا اكتفت بخيار القصف الجوي الذي يجنبها 

أولمرت لن يوافق الجيش على طلبه الملح باحتالل مساحات كبيرة من "وأضاف أن .  الخسائر البشرية
 أولمرت اطلع في اآلونة ولفت إلى أن". القطاع، وذلك بسبب تأثره الواضح بما جاء في تقرير فينوجراد

األخيرة مرات عديدة على الخطط التي أعدت في الجيش للتصدي لتعاظم حماس وحركة الجهاد 
اإلسالمي في القطاع، كما اطلع أساسا على الثمن الباهظ الذي سيدفعه الجنود اإلسرائيليون في عمليات 

  .ات كبيرة ضد حماس في القطاعبرية بالقطاع؛ األمر الذي جعله يتجه لرفض االقتراحات بشن عملي
  استهداف المستوطنين

من ناحية ثانية، أشارت القناة العاشرة بالتلفزيون اإلسرائيلي إلى سبب آخر يدعو أولمرت إلى توخي 
فقد أشارت إلى عدم قدرة مستوطني سديروت وبقية  ،الحذر في إصداره تعليمات الجتياح قطاع غزة

على امتصاص قصف الصواريخ في ظل عدم وجود تحصينات مستوطنات النقب المجاورة للقطاع 
تضمن عدم إصابة المستوطنين في غارات مكثفة قد تقوم بها حماس عقب استهداف قياداتها السياسية 
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لكن المراقبين في إسرائيل يرون أنه في حال إذا ما واصلت حماس  .والعسكرية في عملية برية إسرائيلية
نقب، ونجاحها في إلحاق خسائر كبير في صفوف اإلسرائيليين، فإن إطالق الصواريخ على منطقة ال

  .أولمرت سيعطي الضوء األخضر الغتيال قيادات حماس السياسية، وضمنها رئيس الوزراء هنية
  تقسيم غزة لمربعات

 إلى تقسيم قطاع غزة إلى ،وفي هذا السياق دعا الجنرال عميرام ليفين النائب السابق لرئيس الموساد
واقترح ليفين أن يتم  .المربعات، بحيث يتم قصف هذه المربعات تبعا للصواريخ التي تنطلق منهامئات 

قصف مربع واحد فقط في حال سقوط صواريخ القسام بمنطقة خالية، وفي حال سقوط الصواريخ في 
 مناطق مأهولة دون إلحاق خسائر، فيجب أن يتم قصف مربعين، وفي حال إذا ما أدت عمليات القصف

إلى إصابة مستوطنين، فيجب أن يتم قصف ثالثة مربعات، وفي حال إذا ما أدت إلى مقتل أحد فيجب أن 
يديعوت "ل شارون، فدعا في مقال نشرته صحيفة يأما جلعاد شارون نجل إري .يتم قصف أربعة مربعات

   .، إلى قطع الكهرباء عن غزة، ردا على إطالق الصواريخ على مستوطنات النقب"أحرنوت
  17/5/2007إسالم أون الين 

  
  ملة ديبلوماسية لتسويد سمعة حماسوح لدى إسرائيل" بنك أهداف فلسطينية" .29

هـدد نائب وزير الدفاع أفرايـم سنيه،      : ب.ف.القدس ــ ا   من 18/5/2007 األيام الفلسطينية    ذكرت
وذكرت إذاعة   ."سيضرب كل من يشارك في إطالق الصواريخ وصنعها       "أمـس، بأن الجيش اإلسرائيلي     

يشمل فلسطينيين، من مقاتلين وناشطين وقادتهم، على صلة مباشـرة          " بنك أهداف "الجيش أن لدى الجيش     
ومن هذه األهداف أيضاً مقرات القيادة العامة لــمختلف التنظيمـات الفلـسطينية              .بإطالق الصواريخ 
 سيما رئيس الوزراء إسماعيل هنية      لحماس، وال " السياسيين"في الـمقابل فإن القادة      .وقواعدها العسكرية 

وفقاً " األهداف الـمحتملة "على قائمة   " في هذه الـمرحلة  "وباقي الوزراء من أعضاء هذه الحركة، ليسوا        
  .لإلذاعة

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني لنظيرها األلـماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي تتـولى               
في غياب أي تحرك فعال من الـمجتمع الدولي لوقف إطـالق  : "تحاد األوروبيبالده الرئاسة الدورية لال 

إسرائيل تنتظر من   "وأضافت ليفني    ".القذائف على سديروت فإن إسرائيل ستتصرف لوقف هذه الهجمات        
  ".االتحاد األوروبي أن يتحرك لوقف القذائف التي تطلق على إسرائيل

أطلقت الخارجية االسرائيلية أمس حملة :  أسعد تلحمي-الناصرة  من 18/5/2007 الحياة وجاء في
ديبلوماسية في أرجاء العالم لتسويد سمعة حماس من خالل التظاهر بأن إسرائيل ضحية وأنه ال يمكنها 

وقال مصدر في الخارجية ان الغرض من . أن تجلس مكتوفة األيدي إزاء تواصل سقوط الصواريخ
تمال قيام إسرائيل بعملية عسكرية واسعة في القطاع، ترى أوساط الحملة هو التمهيد لتأييد دولي الح

  .عسكرية أنها مسألة وقت
  

  قبالة قطاع غزة نشر قطع المدفعية إسرائيل تعلن إعادة .30
 ملم قبالة قطاع غزة     155اعاد الجيش االسرائيلي، امس، نشر مدافع من عيار          ":األيـام"كتب مندوبـو   

قبالـة قطـاع    ) أمـس(نشرنا احدى بطاريات المدفعية اليوم      "قال الناطق   و .كما افاد احد الناطقين باسمه    
وكانت اسرائيل نشرت هذه البطاريات في محيط قطاع غزة في خريف            .دون مزيد من االيضاحات   " غزة

 في سياق انسحابها العسكري االحادي الجانب من القطاع، ردا على اطالق الصواريخ على              2005العام  
  .2006ا بعد اتفاق التهدئة الذي تم التوصل اليه في اواخر تشرين الثاني وقد سحبته. جنوبها

  18/5/2007األيام الفلسطينية 
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  مئات اإلسرائيليين يفرون من سديروت .31
أدت الـصواريخ الفلـسطينية الـى إخـالء الـسلطات           :  حامد جاد وبرهوم جرايسي    – الناصرة   -غزة  

" انتـصار معنـوي   "ك معتبرا ان خطوة كهذه بمثابة       اإلسرائيلية مدينة سديروت، لكن اولمرت رفض ذل      
ليس هناك افراغ لمدينة سديروت او نقل       "وقالت الناطقة باسم رئيس الوزراء ميري ايسين امس          .لحماس

الدولة مسؤولة عن أمن مواطنيهـا وتريـد ان         "، مضيفة   "لسكانها، هناك مساعدة للناس ليستعيدوا أنفاسهم     
هذا ودار جـدل فـي إسـرائيل،     ".ندما نقول هذا االمر ال نقصد إفراغهمتساعدهم الستعادة عافيتهم، وع  

أمس، حول شكل التعامل مع سكان سديروت، ففي حين رفض رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، إخـالء                
، إلى  "لفترات نقاهة "البلدة من السكان، دعا ابن البلدة، ووزير األمن عمير بيرتس، إلى إخراج المواطنين              

وظهر أمس بدأ إجالء األطفال والعجـزة، وذوي االحتياجـات           .الق القذائف على المدينة   حين يتوقف إط  
في المنطقة، في حين يتوقـع مراقبـون أن هـذا           " دور نقاهة "الخاصة من البلدة، حيث تم توزيعهم على        

إجراء تمهيدي الحتمال ان تشن إسرائيل عدوانا واسعا على القطاع وما سينجم عن هذا العـدوان، مثـل                  
وقالت تقارير إن المئات من سكان سديروت الذين انتظروا حافالت تقلهم            .تكثيف عمليات إطالق القذائف   

إلى خارج البلدة، هاجموا مقر البلدية، بعد أن أبلغوهم أنه لم يعد باإلمكان نقل أكثر من الـسكان، نظـرا                    
  .ألن دور النقاهة قد امتألت ولم يعد باإلمكان استيعاب أكثر

   18/5/2007دنية الغد األر
  

 اولمرت يحتمي باحد المنازل بعد دقائق من زيارته لسديروت .32
بعد دقائق من زيارة رئيس الوزراء ايهود اولمرت الى بلدة سديروت انهالت الصواريخ الفلسطينية محلية 

وقد  .في عسقالن" استراتيجي"الصنع على المدينة واصابت كنيسا فيما سقط صاروخ اخر قرب موقع 
لحادث بعد وقت قصير من وصول اولمرت الى سديروت حيث اطلقت صفارات االنذار االمر الذي وقع ا

وحسب مصادر اسرائيلية  .دفع باولمرت وحراسه الى الدخول الى احد المنازل واالحتماء به في المدينة
  .لصواريخسقط المزيد من ا،فان اولمرت قام بزيارة الى منزل وزير الجيش عمير بريتس واثناء الزيارة

  18/5/2007دنيا الوطن 
  

 "جريمة حرب"التهديد بقصف البنى التحتية : بتسيلم .33
، في خطاب عاجل الى وزير الدفاع عمير بيريتس منع "بتسيلم"طالبت منظمة :  د ب أ-القدس المحتلة 

الجيش من قصف األهداف المدنية في قطاع غزة في اطار الرد االسرائيلي على اطالق الصواريخ من 
وأكدت بتسيلم أن المس المقصود بالبنى التحتية المدنية، عالوة على كونه عقاباً جماعياً  .لقطاعا

وكان نتنياهو قد قال في تصريحات اذاعية إنه  .مرفوضاً، غير قانوني وقد يعتبر بمثابة جريمة حرب
الصاروخية يتعين على إسرائيل دراسة القيام بعملية برية في قطاع غزة بغية وضع حد للهجمات 

إنه يجب فرض طوق "ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن نتنياهو قوله  .الفلسطينية على األراضي اإلسرائيلية
شامل على قطاع غزة واستهداف البنى التحتية فيه ووقف إمداد الفلسطينيين بالكهرباء والماء لضمان 

 ".وقف الصواريخ
  18/5/2007الدستور 

  
   من التطرف اإلسرائيليبركة يحذرمحمد عضو الكنيست  .34

 محمد بركة علـى أن ظـاهرة        "حداش"أكد عضو الكنيست، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة         
وقال معلقا علـى حادثـة قتـل         .1948التطرف آخذة في االرتفاع داخل الجمهور اليهودي في فلسطين          

ر الكركي، ليس حادثا عابراً، وهو لـيس   قتل السائق الفلسطيني تيسي   "فلسطينيين في تل ابيب قبل أيام، إن        
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فـور انتـشار نبـأ      "وأوضح أنـه     ."األول من نوعه، بل هو نتاج ظاهرة تتفشى في الشارع اإلسرائيلي          
الجريمة، بدأنا نسمع من يدع إلى التعايش، إال أن ذلك ال يمكن أن يتحقق من خالل الوعظ، الـذي لـه                     

والمؤسسة الرسـمية،   ) الكنيست(ء التحريض المنبعثة من     دوره، وإنما من خالل االمتحان العملي، وأجوا      
  ."وحتى السياسية الرسمية، ال يمكنها أن تساعد على تنمية وتطوير السالم الداخلي وشخصيات مركزية،

   18/5/2007البيان اإلماراتية 
  

  تكشف عن خوف من اجتياح لبنان" فينوغراد"لـ " إسرائيلي"إفادة وزير  .35
، إفادة نائب رئيس الوزراء والوزير إيلي يشاي، رئيس حزب شـاس،  "ة فينوغرادلجن" نشرت  :اي.بي.يو

وقال يشاي في إفادته إنه ال تجب        .التي قال خاللها إنه خاف من اجتياح بري في عمق األراضي اللبنانية           
 جندي إسرائيلي، ولذلك فإنه امتنع عـن التـصويت فـي            500إعادة قدرة الردع اإلسرائيلية بثمن مقتل       

آب الماضي على توسيع العمليات البريـة فـي         / أغسطس 10تماع الحكومة اإلسرائيلية الذي عقد في       اج
لو كان صوتي مقررا لكنت قد صوت ضد، لكن بما أن صوتي لم يكن مقـررا                "وأردف يشاي أنه     .لبنان

ن يتم  لقد أردت أن تنتهي الحرب خالل أيام معدودة وأردت أ         "وأضاف  . "فقد أردت الحفاظ على التضامن    
وفـي رده علـى      ."في عمق لبنان  ) العسكري(خفت من التوغل    "، وتابع قائال    "ضرب البنية التحتية بشدة   

تنتهي دائما سياسيا ولذلك اعتقـدت بأنـه        "سؤال حول توقعه لشكل انتهاء العدوان قال يشاي إن الحرب           
الجيش اإلسـرائيلي للعـدوان     وبشأن استعداد   . "يجب توجيه ضربات شديدة كهذه للبنية التحتية في البداية        

، لدى حـزب    "كان هناك شعور بأننا لسنا مستعدين وجاهزين بالشكل الكافي للقدرات         "اعترف يشاي بأنه    
جاهزون بشكل أكبر بكثير وجدي وأقـوى ممـا        ) في حزب اهللا  (ساد تفهم بأن الوضع هو أنهم       "اهللا، لكن   

  ."كانوا عليه من قبل
  18/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
   تموز12 إطالق القنطار قبل "درست جدياً"رائيل إس .36

كشف كتاب صدر في إسرائيل حديثاً أن تل أبيب كانت تدرس جدياً إطالق سراح سمير القنطـار قبـل                   
 تموز الماضي بأشهر، لكن أرييل      12عملية أسر الجنديين اإلسرائيليين ألداد رغيف وايهود غولدفاسر في          

ألن "هيئة األركان األسبق موشيه يعلون تقضي بضرورة تحريـره  شارون رفض توصية تقدم بها رئيس    
إبقاءه لن يؤدي إلى حل مشكلة الطيار المفقود رون أراد وكل ما نفعله اآلن مبـرر لحـزب اهللا للقيـام                     

أسـرى  "ويبين كتاب الباحثين االستراتيجيين عوفر شيلح ويوئاف ليمور، تحت عنـوان             ."بعمليات ضدنا 
بيرة في االستخبارات العسكرية للجيش، التي كانت على ثقة بأن اراد ليس على قيد              مصادر ك "، أن   "لبنان

ويكشف الكتاب أن رئيس االستخبارات      ."الحياة، أكدت أن إسرائيل تكبل نفسها في تصريحاتها بهذا الشأن         
في الجيش اهارون زئيفي فركش أيد أيضاً إطالق سراح القنطار وألّـف لجنـة خاصـة للبحـث فـي                    

وفحصت اللجنة كل المعلومات التي تراكمت خالل السنوات الماضية عـن موضـوع اراد،              . ضوعالمو
  ."األمين العام لحزب اهللا فعل كل ما يستطيع للوصول إلى اراد(أن "ووصلت إلى نتيجة 

  18/5/2007األخبار اللبنانية 
  

   قُتل واآلخر حالته خطرة"حزب اهللا"أسير لدى : يديعوت .37
نشرت يديعوت أحرونوت في ملحقها األسبوعي الصادر، تقريراً موسعاً، كـشف           :  فراس خطيب  -حيفا  
، أصيب  "حزب اهللا " للجيش االسرائيلي يشير خالله إلى أنَّ أحد الجنديين األسيرين لدى            "تقرير سري "عن  

  إلى  التقرير وأشار .، واحتماالت بقاء الثاني على قيد الحياة تقترب من الصفر         )على األقل (بجراح خطرة   
أنَّ الجيش االسرائيلي بدأ تحقيقاً في حادثة االختطاف، بعد ساعات معدودة من حدوثها، على يد محققـين                 
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وواصل المحققون تجميـع    . من الجيش ووحدة البحث عن المفقودين، لجمع أكبر معلومات ممكنة عنهما          
حتراق، باالضـافة الـى     المعلومات طوال أيام الحرب، وجمعوا قطعاً حديدية، ودماً، ورماداً من آثار اال           

ويشير التقريـر إلـى أن       .التحقيق في معلومات مرتكزة على تحقيق مطول مع الناجين من عملية األسر           
.  في مكان العمليـة    "حزب اهللا "وحدة البحث عن المفقودين التي حققت في الحادث، جمعت اسلحة تركها            

وصل حـزب اهللا عـن طريـق       " أن المدفع  وقالت الصحيفة . "صدموا عندما عاينوه  "ووجدوا مدفعاً ثقيالً    
  ."ايران، بعدما باعت اسرائيل االيرانيين االسلحة إثر دخول القوات العراقية الى ايران

  18/5/2007األخبار اللبنانية 
  

  من جنود االحتالل يعانون من مشاكل نفسية% 15: تقرير .38
% 14,7إلسرائيلي يؤكد أن    أمس عن تقرير داخلي للجيش ا     " يديعوت أحرنوت "كشفت صحيفة   : الناصرة

ويقـول   .من جنود االحتالل يعانون من مشاكل نفسية، بعد إجراء مسح واسع النطاق لملفـات الجنـود               
 ألف جندي، وتبين ان     196التقرير إن نتائج البحث تم التوصل إليها بعد إجراء مسح ملفات طبية لقرابة              

، بينما هذه النسبة بين الجمهور العـام فـي          %14,7نسبة المشاكل النفسية بين الجنود الرجال تصل إلى         
يعـانون  % 4,7يعانون من نفسية انطوائية، بينما      % 5,7ويتبين من التقرير أن      %.4إلى   إسرائيل تصل 

 .من عدم االنسجام في المحيط العـسكري      % 1,3يعانون من االحباط والخوف، و    % 2,7من النرجسية، و  
يعاني منها الجنود هي إلى جانب مشاكل أخرى لكـل واحـدة            وبحسب التقرير فان المشاكل النفسية التي       

يعـانون  % 0,2، مثل نصف بالمئة ال يسيطرون على عاداتهم وغرائز معينة، وحوالي            %1منها أقل من    
ويدعي معدو التقرير أنه على الرغم من هذه المعطيات، فإنها تبقـى             .من االنفصال بالشخصية وغيرها   

  .ي العام، مثل بريطانيا وكندا وسويسرامنخفضة مقارنة مع جيوش أخرى ف
   18/5/2007الغد األردنية 

  
  غالبية اإلسرائيليين تؤيد هجوماً أمريكياً على إيران: استطالع .39

، أن غالبيـة    "مأغـار موحـوت   "، بواسـطة معهـد      "بار إيالن "تبين من استطالع للرأي أجرته جامعة       
من المشاركين يعتقـدون  % 71حسب االستطالع فإن اإلسرائيليين يؤيدون هجوماً أمريكياً على إيران، وب    

أنه في حال فشل الجهود الدبلوماسية والعقوبات االقتصادية في وقف البرنامج النووي اإليرانـي، يجـب                
من اإلسـرائيليين   % 59تبين أن    و .على الواليات المتحدة استخدام القوة لتدمير المنشآت النووية اإليرانية        

إلى ذلك، يعتقـد     .فقط يعتقدون غير ذلك   % 36عراق كانت مشروعة، مقابل     يعتقدون أن الحرب على ال    
أما  .يعتقدون غير ذلك  % 11من اإلسرائيليين أن الواليات المتحدة حليف مخلص إلسرائيل، مقابل          % 65

إلى أن دعـم يهـود الواليـات المتحـدة          % 52بشأن العالقة مع اليهود في الواليات المتحدة، فقد أشار          
  .يعتقدون غير ذلك% 33، مقابل "افك"إلسرائيل 

  18/5/2007 48عرب
  

 بل السياسية .. ال خطر على حق العودة من الناحية الوجدانية والقانونية: أبوستة .40
ن أأبوستة، سلمان  قال المنسق العام لمؤتمر حق العودة ومؤسس هيئة ارض فلسطين بلندن: عمان

ن الفلسطينيين أ وأكد .حتالل االسرائيلي بطرق عدةالشعب الفلسطيني تعرض للتنظيف العرقي من قبل اال
ن حركات حقوق االنسان العالمية التي تقف الى جانبهم كما أصامدون حتى االن ومتمسكون بهذا الحق، 

ن هذا الحق ليس في خطر من ناحية الوجدان الفلسطيني والقانوني الدولي أ ولفت إلىفي تزايد، 
   .احي السياسية عن طريق عراقيل وعقبات توضع امام العودةواالنساني، بل الخطر يكمن في النو
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 وتكوين التجمعات الشعبية المتعلمة التي تدفع ،وبين ان حماية هذا الحق تكون من خالل التربية الوطنية
يجاد مجلس وطني منتخب يحمي هذا إافرادها الى الوصول الى مناصب هامة لدى الغرب، داعيا الى 

  .الحق
  18/5/2007الدستور 

  
  في غزةتدعو إلى مبادرة لمعالجة االقتتال الداخلي رابطة علماء فلسطين  .41

، إلى مبادرة تهدف إلى المصالحة بين حركتي فتح وحمـاس، وتـضع             رابطة علماء فلسطين  دعت  : غزة
توقـف جميـع    تـشمل   هي  و. حدا لالقتتال الداخلي الذي خلف عشرات القتلى والجرحى في قطاع غزة          

تشكيل لجنة من علماء الشرع من جميع األطياف للفـصل بـين             و .وراً ودون تأخير  المظاهر المسلحة ف  
بالتوقيع على سند تحكيم شرعي يلزمهمـا بقـرار         ،  الفصيالنالتزام  بهذا الصدد، ب  طالبت  قد  و .المتقاتلين

  .اللجنة كائناً ما كان
  17/5/2007 قدس برس

  
 مثلة باالقتتالالمت يطالبون بوقف النكبة الجديدةالفلسطينيون األسرى  .42

 واعتبروا ان   ، الفرقاء في قطاع غزة وقف شالل الدم واالقتتال        ،ناشد األسرى في سجون االحتالل    : نابلس
 نداء للجماهير الفلسطينية، بكافة أطرها ومؤسساتها وفعالياتها        واووجه .ما يجري يهدد القضية الفلسطينية    

تطـال حقـوق   ، التي تال االخوة والنكبة الجديدةللخروج للشوارع واتخاذ كل الخطوات الالزمة لوقف اقت     
رسـائل مناشـدة     كما أرسل عدد من النواب األسرى في سجون االحـتالل          .ت االسرى  وتضحيا يةوقض

 وقف االقتتال وإراقة الدماء والعمـل         داعين فيها الى   ، وعلى رأسها فتح وحماس    ،وتحذير لكل الفصائل  
  .اتفق عليه في مكةالفوري على تهدئة الشارع والحفاظ على ما 

  18/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

  تناشد فتح وحماس وقف االشتباكات48 السياسية لفلسطينيي القوى .43
 ، كال من48ناشدت القوى السياسية الفاعلة لدى فلسطينيي : وكاالت االنباء - رامي منصور -يافا 

الشيخ رائد  ودعا .أد الفتنة وو،محمود عباس وإسماعيل هنية، وقف القتال في غزة بين حماس وفتح
بعث التجمع الوطني الديمقراطي رسالة الى قادة  فيما .التمسك بحبل الوحدة الوطنية الىالحركتين صالح 

يحثهم فيها على بذل الجهود القصوى واتخاذ كافة التدابير والتحرك السريع للعمل على وقف الحركتين 
 تعبر ، حملة شعبية من جهتها عنمقراطية للسالم والمساواةأعلنت الجبهة الدي كما .هذا االقتتال الدامي

عن مناشدة أهالي الجليل والمثلث والنقب والساحل ألهلهم أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة لوقف 
 المسلحين الفلسطينيين الذي يخوضون  من جهته،واتهم أحمد الطيبي. المشهد النازف إهانة وألما

 محمال إياهم. ة بانهم يقومون بوظائف االحتالل في األراضي الفلسطينيةشتباكات في قطاع غزالا
  .القضية الفلسطينية مسؤولية تدمير

  18/5/2007الدستور 
  

   االقتتال في غزة تدينالجالية الفلسطينية بالسعودية  .44
كانت حيث   .أصدرت الجالية الفلسطينية بالسعودية، بياناً أدانت فيه االقتتال واألحداث المأساوية في غزة           

 سفارة فلسطين بالرياض قد شهدت اجتماعاً شعبياً، لتدارس األحداث وما نتج عنها من مضاعفات، قـدم               
 . السفير الفلسطيني بالرياض شرحاً وافياً عن األحداث ومتابعة لما يجري لوقف تدهور األوضـاع              خالله

اسم الجالية إلى الملك عبـداهللا بـن        شهد االجتماع حواراً ومداوالت انتهت إلى أن يتم إرسال برقية ب          قد  و
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عبدالعزيز تناشده استمرار بذل الجهود التي بدأها اتفاق مكة، لحقن الـدم الفلـسطيني ولـرأب الـصدع       
كما أصدرت الجالية برقيتين إلـى الـرئيس الفلـسطيني، ورئـيس             .وحماية الوحدة الوطنية الفلسطينية   

 حمام الدم الفلسطيني، وبذل كل الجهود بكـل الـسبل        الحكومة، طالبتهما فيها بتحمل المسؤوليات، ووقف     
  .إلدانة القتلة ومعالجة آثار هذه  الجريمة

  17/5/2007الحقائق 
  

  يشاركون في مظاهرة في غزة للمطالبة بوقف االقتتال الداخليفلسطينيين من الالمئات .45
وقف لالديمقراطية المئات من الفلسطينيين، في مظاهرة دعت إليها الجبهتان الشعبية و شارك :غزة

 المشاركون تجنيب الشعب الفلسطيني حيث طالب .االقتتال الداخلي والعودة إلى طاولة المفاوضات
ن المخرج أ رمزي رباح، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أعتبرو. ويالت الحرب األهلية

 لتحويله من اتفاق ثنائي إلى ،ة، يكون بإعادة بناء الوحدة الوطنية وتصحيح اتفاق مك لما يحدثالوحيد
  .اتفاق وطني على أساس الشراكة الحقيقية، وفق آليات وثيقة الوفاق الوطني

  17/5/2007 قدس برس
  

  دعما التفاق غزة بين فتح وحماسمسيرة واعتصام للمبادرة الوطنية  .46
ألخير بين حماس   دعما التفاق غزة ا    نظمت المبادرة الوطنية الفلسطينية اعتصاما ومسيرة     : رامي دعيبس 

 الحـركتين   في بيان لهـا    ناشدتو. وفتح، وتأكيدا على حرمة الدم الفلسطيني والوحدة الوطنية الفلسطينية        
 محمود عباس،   تكما ناشد  .وقف التصعيد الخطير وسحب المسلحين فورا واالحتكام للغة الحوار والعقل         

 برفـع الغطـاء التنظيمـي       وطالبت،   الفلسطيني شعبالوإسماعيل هنية، وضع حد لكل ما يسيء لنضال         
  .بذلك يقوموالسياسي عن كل من 

  17/5/2007 48عرب
  

   يحرقون مقر نقابة المعلمين ومكتب أحد المحامين في جنينمسلحون .47
 أن مسلحين أقدموا الليلـة الماضـية، علـى           في الضفة الغربية،   أفاد شهود عيان في مدينة جنين     : جنين

  .  من حماسون مقربمعلمين في المدينة، بحجة أنهإحراق مكتب محامي، ومقر نقابة الم
  17/5/2007 قدس برس

  
  تشهد حصاراً ومظاهر تهويد غير مسبوقة في الذكرى األربعين الحتاللهاالقدس .48

أكدت مؤسسة األقصى، أن مدينة القدس، خاصة البلدة القديمة والمسجد األقصى، تعيش  :القدس المحتلة
ير مسبوقة في احتفاليات المؤسسة اإلسرائيلية بالذكرى األربعين حصاراً شديداً ومظاهر تهويدية غ

. حتفالية، تضمنت دعوات مكثفة لهدم المسجد األقصىالبرامج االن  وأشارت إلى أ.الحتالل شرقي القدس
 إلى مزيد من تهويد مدينة دعتمسيرات شارك فيها آالف اليهود خاصة من الجيل الشبابي، وأضافت أن 

 وهم يؤدون رقصاتهم االستفزازية، أمام أعين المسلمين، من ،ع في بناء الهيكل المزعومالتسريوالقدس، 
وهم يحاولون تهشيم واجهات المحالت  عبارات الموت للعربرددوا آالف اليهود كما أن . المدينةأهل 

  .قتحام المسجد األقصىالمجموعات لت حاوالفيما أحبطت مالتجارية المقدسية، 
  17/5/2007 قدس برس
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  شهداء جراء قصف طائرات إسرائيلية لسيارة تابعة لبلدية رفح3 .49
، وأسفرت بلدية رفحلقال شهود عيان، إن طائرات االحتالل أطلقت عدة صواريخ تجاه سيارة تابعة  :رفح

  .بلدية كانوا يتفقدون مكب النفايات هناكالعن استشهاد ثالثة من موظفي 
  17/5/2007 قدس برس

  
   في الضفة الغربيةفلسطينيين 9عتقل االحتالل ي .50

اعتقلت قوات االحتالل فجر اليوم والليلة الماضية تسعة فلسطينيين، بحجة أنهم مطلوبون            : رامي دعيبس 
  . في الضفة الغربيةلجيش االحتالل بعد توغالت احتاللية مختلفة طالت عددا من المحافظات الفلسطينية

  18/5/2007 48عرب
  

   االسرائيليةاذ حياة أبنائها في السجون تناشد انقفلسطينيةعائلة  .51
وسط ظروف اعتقالية صعبة وقاسية فـي سـجون         يقبع أشقاء أسرى من عائلة تركمان،       : علي السمودي 

 . من أوضاع صحية صعبة وترفض إدارة السجون عالجهما        اثنان منهم االحتالل االسرائيلي، حيث يعاني     
ن أ وقـد أكـد   .  محكوميته البالغة عامين ونصف     من سجن شطة بعد قضاء     فيما أفرج عن الثالث مؤخرا    

. أشقاءه يحرمون من أبسط حقوقهم، وتزداد معاناتهم جراء ممارسات وسياسة إدارة الـسجون التعـسفية              
عائلة كافة المؤسسات اإلنـسانية     الوناشدت   . في تدهور مستمر    بشكل عام  أن اوضاع األسرى  إلى  منوها  

حتالل لوقف إجراءاتها التعسفية بحق أبنائهم وتـوفير العـالج          والدولية للتدخل والضغط على سلطات اال     
  .تهمالمناسب لهم محملة إياها المسؤولية الكاملة عن حيا

  17/5/2007 48عرب
  

  ضحية أخرى للفلتان واالقتتال غزة أسواق .52
 االشتباكات الدموية التي شهدتها مدينة غزة وضواحيها، خالل األيـام الخمـسة              أن :كتب عيسى سعد اهللا   

الـماضية، انعكست بشكل سلبي على األسواق التجارية، التي شهدت شلالً اقتصادياً شبه كامـل، كمـا                
مدينة، إالّ  الوبرغم حالة الهدوء النسبية التي شهدتها        .أثرت بشكل حاسم على القوة الشرائية للـمواطنين      

ع األمنيـة التـي ألقـت       أن غالبية التجار والباعة أحجموا عن الخروج إلى محالهم، بسبب سوء األوضا           
  .بظاللها

  18/5/2007األيام الفلسطينية 
  

   سيرة ذاتية أبطالها آخرون ...بين الوطن والمنفى كتابه فيشفيق الحوت  .53
 عصارة ثمينـة لتلـك التجربـة    ،بين الوطن والمنفىفي كتابه  سيرة شفيق الحوت    تعتبر  : صقر ابو فخر  

إنها ليست سيرة إنسان فلسطيني واجه      . ه في بيروت بعد    ولما تنت  1932 الصاخبة التي بدأت في يافا سنة     
أقداره بعناد ونبل وشغف، فلمع اسمه كواحد من أبرز المناضلين فـي الحركـة الوطنيـة الفلـسطينية                  

 سيرة فلسطين نفسها، أي سيرة الناس واألمكنة واألحبة وتقلبات االحـوال            إنها المعاصرة، بل، فوق ذلك،   
 والدبلوماسية والعمل المباشر، وسيرة األلم، وسيرة الحنين الى يافا التي ولد            والنضال المرير في السياسة   

االمتاع، على أهميته، ليس غاية المذكرات والسير، بل، عالوة علـى      إن  . على ظهر سفينة   فيها وغادرها 
ومـذكرات شـفيق الحـوت، تعيـد        . ذلك، االفصاح وكشف األسرار وتصحيح بعض الروايات الشائعة       

   .لى الوقائع الصحيحة في بعض جوانب التجربة الفلسطينيةاالعتبار ا
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، أو على االقل الشريك في البطولة، هـو ياسـر           هاإذا كان هو صاحب هذه المذكرات الشائقة، فإن بطل        و
، مهما اشتد الخالف عليه، هو أبو الوطنية الفلـسطينية الجديـدة،            األخيرهي، الن   يوهذا أمر بد  . عرفات

ة المعاصرة، وصاحب المشروع السياسي الوحيد لتجسيد الوطنية الفلسطينية فـي           وصانع الحركة الوطني  
  .دولة مستقلة

  18/5/2007السفير 
  

     الحصار الدولي واإلسرائيلي يترك مرضى الحاالت المزمنة الفلسطينيين بال دواء .54
 نـاقوس   بات نقص األدوية الضرورية للحاالت المرضية المزمنة كابوسـاً يـدق          :  ميسرة شعبان  -غزة  

الموت في األراضي الفلسطينية ويالحق المرضى ويقض مضاجعهم في ظل عجزهم عن توفير األدويـة               
التي كانت تؤمن لهم عن طريق وزارة الصحة بدعم من جهات صحية دولية، نتيجة فـرض الحـصار                  

منظمة  إلى أن وزير الصحة الفلسطيني دعا،         في هذا الصدد،   ويشار .االقتصادي على الشعب الفلسطيني   
الصحة العالمية إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق لإلطالع على األوضاع الصحية المتدهورة في األراضي              

  .الفلسطينية ووقف االعتداءات اإلسرائيلية على الطواقم الطبية والمنشآت الصحية
  18/5/2007المستقبل 

  
   الوقت ينفد إلنهاء أزمة الشرق األوسط: عبد اهللا الثاني .55

يضيع األمل األخير في صنع " صحيفة التايمز، حذر العاهل األردني عبد اهللا من أن العالم في مقابلة مع
 ". السالم في الشرق األوسط

وقال العاهل األردني إن قيام دولة فلسطينية يصبح أبعد مناال كل يوم عن اآلخر بسبب البناء المستمر 
لدينا وقت محدود، إذ "وأضاف . فة الغربيةللمستوطنات اليهودية والجدار الذي تبنيه إسرائيل في الض

ربما ال يمكن أن تكون هناك عمليا فرصة لدولة فلسطينية مستقبلية، ومن ثم الحاجة للتحرك العاجل باتت 
ظهورنا إلى الحائط وأعتقد أن الوقت "وأقر عبد اهللا بأن الظروف ليست مثالية لذلك، ولكنه قال ". ماسة
على ضبط النفس في غزة، حيث يدور قتال بين فصيلي فتح وحماس كما حث كافة األطراف ". ينفذ

خالل األيام الخمسة الماضية، فضال عن هجمات إسرائيلية ردا على إطالق مسلحين من حماس صواريخ 
العرب والمسلمون أدركوا أن هذه هي فرصتنا "وتابع عبد اهللا قائال . على بلدة إسرائيلية قريبة من القطاع

 أن اإلسرائيليين والفلسطينيين بدأوا يدركون أن عليهم مراجعة النفس ألنه لو استمر أعتقد. األخيرة
 ". الوضع كذلك فقد نفقد فرصتنا األخيرة

  18/5/2007بي بي سي 
  

   االردني يناشد الفصائل الفلسطينية وقف االقتتال الداخليالعاهل .56
ني الفصائل الفلسطينية وقف االقتتال الداخلي ناشد العاهل االردني عبد اهللا الثا:  تيسير النعيمات-العقبة 

الذي يجري في قطاع غزة، محذرا من تداعياته ومخاطره على وحدة وتماسك الشعب الفلسطيني ونتائجه 
  .السلبية على الجهود الهادفة الى دفع عملية السالم وايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

 دعوة للعاهل االردني لزيارة اسرائيل لمخاطبة الشعب فيما وجه عضو الكنيست االسرائيلي رابي مايكل
  .االسرائيلي والمجتمع الدولي من خالل الكنيست االسرائيلي الزالة مخاوفها من السالم

  18/5/2007الدستور 
  
  
  



  

  

 
 

  

            26 ص                                      725:                                 العدد18/5/2007الجمعة : التاريخ

   الحركة اإلسالمية تطالب ببرنامج لإلصالح السياسي    .57
اع طارئ لها، أمس، مختلف القوى دعت قيادة الحركة اإلسالمية بعد اجتم:  خليل رضوان-عمان 

الوطنية السياسية واالجتماعية باتجاهاتها المختلفة الى االتفاق على برنامج عمل مشترك يسهم في إخراج 
ويوقف تمدد الفساد ويحفظ الوحدة الوطنية، في منعطف جديد للتجاذب بين الحركة " األردن من أزماته"

وطالبت الحركة ببرنامج يقاوم التطبيع مع . قبون باألخطراإلسالمية والحكومة في األردن، يصفه مرا
الكيان الصهيوني ويضع حداً الختراقاته المختلفة، ويؤكد حق العودة، ويوحد اإلرادة الوطنية في مشروع 
اإلصالح السياسي، الذي لم تقدم فيه الحكومات المختلفة أكثر من شعارات ودعايات تستنفد الوقت 

  .اقيتهاوالطاقة، وتفقدها مصد
وسائل اإلعالم الى حضور مؤتمر " جبهة العمل اإلسالمي"وفي سياق متصل، دعت األمانة العامة لحزب 

نزاهة االنتخابات " تهدد"التي " التجاوزات"صحافي تعقده اللجنة العليا لالنتخابات البلدية، غدا، تكشف فيه 
  .البلدية المقبلة

ال "، األمر الذي "البلطجة"في بعض المناطق إلى حد " صلتو"وقال رئيس اللجنة نمر العساف ان األمور 
  .في كل من الزرقاء واربد وبعض مناطق أمانة عمان" انتهاكات عديدة"، مشيرا إلى "ينبغي السكوت عنه

  18/5/2007المستقبل 
  

  بالمشاركة في االنتخابات البلدية األردن يسمح للجيش واألجهزة األمنية .58
 من نوعها، علم أن هناك توجهاً رسمياً أردنياً للسماح للعسكريين بالمشاركة في سابقة هي االولى: عمان

ولم يعرف بعد اآللية التي سيتم بها اقتراع العسكريين خاصة أن االنتخابات . في قائمة االنتخابات البلدية
ستجري في يوم واحد، وعما اذا كانت ستخصص صناديق لهم في وحداتهم العسكرية ام سيقترعون في 

  . صناديق البلديات
  18/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ملتقى مؤسسات المجتمع المدني يدعو لمقاطعة محلية وعربية للمنتدى االقتصادي العالمي .59

الفعاليات "  ملتقى عمان لمؤسسات المجتمع المدني المناهضة للهيمنة"دعا :  محمد سويدان-عمان 
الذي تبدأ فعالياته، اليوم، " دافوس"ي العالمي للشرق األوسط المحلية والعربية لمقاطعة المنتدى االقتصاد

وطالب ممثلو ". غير صالح الشعوب العربية ومصالحها"وقال الملتقى ان اهدافه في . في البحر الميت
الملتقى  في مؤتمر صحافي، امس، في مجمع النقابات المهنية الحكومة والحكومات العربية بالتركيز 

ترويج ادعاءات االستثمار االجنبي، وتحويل الكتل "ة الحقيقية بدال مما أسموه على التنمية المحلي
وقال الناطق باسم الملتقى رئيس المنظمة العربية لحقوق االنسان هاني ". االجتماعية الى عبيد برسم البيع

رشة الدحلة في المؤتمر الصحافي، ان الملتقى سينظم، يوم غد السبت، في مجمع النقابات المهنية و
تكريس جهودها لبرامج معالجة الفقر "واضاف ان على الحكومة . واعتصاما مناهضا للملتقى وأهدافه

والبطالة ومحاربة الفساد المستشري وتحقيق العدالة االجتماعية وعدم انتقاص حق األردنيين في التعبير 
ادي العالمي الذي يعقد تحت ، في اشارة الى المنتدى االقتص"والحرية بشكل جاد وليس بالشعارات البراقة

ووفق وثائق المنتدى فإنه يسلط الضوء على تحفيز التنويع االقتصادي والتركيز ". تفعيل التعددية"شعار 
  .على دفع عملية السالم في منطقة متعددة األعراق والمذاهب

   18/5/2007الغد األردنية 
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     األردن يترجم المبادرة إلى العبرية  .60
ردنية في تل ابيب، الى ترجمة مبادرة السالم العربية وقرارات القمم العربية المتصلة عمدت السفارة األ

وجمعت السفارة تلك الوثائق في ملف، وارسلت نسخة منه الى جميع اعضاء . بها، الى اللغة العبرية
ار وتندرج هذه الخطوة في اط. الكنيست في اسرائيل، مزودة برسالة شخصية من السفير االردني هناك

سعي العاهل االردني عبد اهللا الثاني لتسويق المبادرة العربية، ليس فقط لدى الحكومة االسرائيلية، وانما 
  . ايضا لدى عموم االسرائيليين وممثليهم

  18/5/2007السفير 
  

   مخففة بالسجن بحق اردنيين حاوال تهريب اسلحة الى االراضي الفلسطينية احكام .61
ردنية، اليوم الخميس، احكاما مخففة بالسجن بحق اردنيين اثنين من اصل اصدرت محكمة امن الدولة اال

فلسطيني على خلفية محاولة تهريب اسلحة الى االراضي الفلسطينية بتمويل من شخصين في السعودية 
وافادت مراسلة فرانس برس، بأن المحكمة اصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق المدان روحي . واالمارات

 عاما مع االشغال الشاقة 15من مدينة الرملة اصال اال انها قررت سجنه )  عاما38 (ابراهيم عطية
كما حكمت المحكمة على المدان نور الدين عبد الكريم ". االخذ باالسباب التقديرية المخففة"المؤقتة بعد 

خذ  سنوات خفضت الى ثالثة سنوات ونصف مع االشغال شاقة بعد اال7بالسجن )  عاما27(الطموني 
حيازة ونقل اسلحة اتوماتيكية ومواد مفرقعة دون "ودانت المحكمة االثنان ب. باالسباب التقديرية المخففة

  . ترخيص قانوني بقصد استخدامها على وجه غير مشروع
  17/5/2007موقع ايالف 

  
   عناصر للخروج من األزمة 5الجماعة االسالمية تقترح  .62

ة رؤيته للخروج من االزمة، واقترح العناصر التاليـة كأسـاس           أعلن المكتب السياسي للجماعة االسالمي    
  : لوثيقة اتفاق سياسي يحكم المرحلة القريبة القادمة

 يتعهد الجميع بذل أقصى الجهود النتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، باعتبـاره               -1
  . المدخل الطبيعي لبناء الدولة

كمة ذات الطابع الدولي، وصـوال الـى إقرارهـا عبـر المؤسـسات               بعدما تعذر التفاهم على المح     -2
الدستورية، وبعد تعذر االتفاق على حكومة الوحدة الوطنية وبرنامجها السياسي، تعلن القـوى الـسياسية               

  . تجاوز هذين الموضوعين من أجل إتاحة الفرصة أمام التوافق على شخص الرئيس العتيد
ق، وإفساح المجال أمام أجواء هادئة للحوار، يتم وضع ميثاق شرف            من أجل التوصل الى هذا التواف      -3

بين القوى السياسية والوسائل االعالمية، يعلن فيه الجميع االبتعاد عن إطـالق كـل أنـواع االتهامـات             
  . والتجريح والتخوين، وتعلن المعارضة إنهاء االعتصام وعودة الورزاء عن استقاالتهم

الدستورية، تعمل القوى السياسية على إقامة حكومة وحـدة وطنيـة وفـق              بعد تولي الرئيس مهامه      -4
برنامج سياسي إصالحي، تكون أولى مهامها إقرار قانون عادل لالنتخابات، تمهيدا إلجـراء انتخابـات               

  . نيابية بعد إقرار هذا القانون
للعدو الصهيوني، وتعلن    تجدد القوى السياسية ثقتها بالمقاومة وبقدرتها على إفشال الخطط العسكرية            -5

حرصها على استمرارها ضمن صيغة جديدة تحفظ حق لبنان في الدفاع عن النفس، وحق الدولـة فـي                  
قرار الحرب والسلم، وحق كل اللبنانيين في المشاركة في المقاومة، ال سيما أهالي الجنـوب والمنـاطق                 

  . الحدودية
  18/5/2007السفير 
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  د للجمهورية سأتصرف بما يمليه علي ضميري اذا تعذر انتخاب رئيس جدي: لحود .63
إنه اذا رفـض فريـق      "أن رئيس الجمهورية العماد اميل لحود جدد القول          18/5/2007 السفير   جاء في 

المواالة تشكيل حكومة وحدة وطنية وتعذر انتخاب رئيس جديد للجمهوريـة ألي سـبب كـان، فـإنني                  
دستور، ولن اسمح بحصول اي تقـسيم او أي مـساس           سأتصرف بما يمليه علي ضميري واستناداً الى ال       

تشكيل حكومة وحدة وطنية تحفظ للبنان      "، داعياً الى    "بوحدة الجيش للمحافظة على وحدة لبنان واللبنانيين      
  ". قوته ومنعته لمواجهة المخططات التي تستهدفه وخصوصاً التوطين والتقسيم

ان والقضاء على ما تميز به هذا الوطن الصغير مـن           ان التوطين يستتبع تقسيم لبن    "واعتبر الرئيس لحود    
دور ورسالة في محيطه والعالم، ولذلك رفضنا بشدة كل عروض الترهيب والترغيب التي قـدمت الينـا                 

  ". للقبول بالتوطين
أن مصادر أكددت صحة ما تردد أخيراً عن ان لحود أنه كلف مسؤوالً غير        18/5/2007 الحياة   وذكرت

 قائد الجيش العماد ميشال سليمان عرضاً بتعيينه رئيساً لحكومة انتقالية بذريعة انـه ال               مدني ان ينقل الى   
يسلم زمام األمور في لبنان لحكومة ال يعترف بشرعيتها أو دستوريتها، لكن األخير رفض العرض ولـم                 

ولفتت . اخلييدخل في تفاصيله منسجماً مع مواقفه المعلنة بعدم إقحام المؤسسة العسكرية في الخالف الد             
المصادر الى ان لحود يميل الى تكرار تجربة الرئيس السابق أمين الجميل عندما أوكل رئاسة الحكومـة                 

 الى قائد الجيش آنذاك العماد ميشال عون، وقالت انه يرمـي مـن خـالل                1988فور انتهاء واليته عام     
  .فض عرضه جملة وتفصيالًاقتراحه الى تعميم الفوضى في لبنان وهذا ما دفع قائد الجيش الى ر

  
  ه مع عون كان عاصفا نريد رئيساً لبنانياً ولقاؤ: لولشبري  .64

أوضحت مصادر لبنانية اطلعت من الجانب األميركي على نتـائج          : 18/5/2007السفير  ذكرت صحيفة   
 اجتماع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ومساعد وزيرة الخارجية االميركية ديفيد ولش، أن األخير قـال               

لبري ان الواليات المتحدة أخطأت عندما اقترحت اسم رئيس لبناني على الرئيس السوري حافظ االسـد                
هذا ال يعني انكم تريـدون رئيـسا        "وقال بري لولش    . في المرة السابقة، وإنها لن تكرر اآلن األمر نفسه        

رئيسا لبنانيـا، لبنانيـا،     نريد  "ورد ولش مستفسرا عن المطلوب بالتحديد، فأجابه بري          ". اميركيا للبنان 
لبنانيا، يكون على عالقة صداقة مع سوريا بوصفها دولة شقيقة وجارة، وعالقة صداقة مـع الواليـات                 

  ". المتحدة بصفتها دولة عظمى
اختتم وولش، أمس، زيارته إلى     :  علي بردى  -بيروت  : 18/5/2007 البيان اإلماراتية    وأضافت صحيفة 

وأوحت . اعات مع زعماء سياسيين وروحيين، استبعدت الرئيس إميل لحود        لبنان عقد خاللها سلسلة اجتم    
وأوضح عـضو   . أن االجتماع بين وولش وعون كان عاصفاً      "  آذار 14قوى  "مصادر إعالمية مؤيدة لـ     

حمل إلى بيروت موقف حكومـة بـالده مـن    "النائب إبراهيم كنعان أن وولش  " تكتل اإلصالح والتغيير  "
شرة من االستحقاقات الدولية، وخصوصاً موضوع المحكمة ذات الطابع الـدولي،           مواضيع لها عالقة مبا   

، نافيـاً أن    "وحمل تطمينات وبعض المواقف المبدئية من االستحقاقات المقبلة، ومنها االستحقاق الرئاسي          
وهـو شـأن ال     .. موضوع داخلي لبناني  "يكون موضوع ترشح عون لالنتخابات الرئاسية قد بحث ألنه          

  ". وولش أو أي موفد دولييبحث مع
  

  أول موقف لساركوزي، رئيساً، حول لبنان  .65
في أول موقف له حول لبنان، رئيساً جديداً لفرنسا، شدد نيكوال ساركوزي على ضرورة أن تتمكن لجنة                 

وقال ساركوزي فـي    . التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من إنجاز عملها           
من الضروري جداً ان تتمكن لجنة التحقيق فـي         "الفصلية، اليوم،   " بوليتيك انترناسيونال "مجلة  مقابلة مع   

دور فرنسا والمجتمع الدولي هو مساعدة اللبنـانيين        "اضاف ان   ". اغتيال رفيق الحريري من إنهاء عملها     
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ة تتعـزز   ألننـي اعتقـد ان الـصداق      "وأوضح ساركوزي    ".في الدفاع عن سيادة بلدهم وسالمة أراضيه      
" حـزب اهللا  "بالصراحة، قلت دائما ألصدقائنا اللبنانيين ان منشأ هذا النزاع كان في وجـود معتـد هـو                  

وباسم هذه الصراحة نفسها، قلت لالسرائيليين ان ردهم كان متجاوزاً الحدود           . ومعتدى عليه هو اسرائيل   
ـ      "، مؤكدا انه يدافع     "وغير مناسب  ن اسـرائيل وعـن سـيادة لبنـان         معظم األحيان بالقوة نفسها عن أم

انه منظمة سياسـية بـالتخلي عـن        " حزب اهللا "أن يبرهن   "، ومعتبراً انه من الضروري جداً       "واستقالله
  ".  أسلحته

  18/5/2007المستقبل 
  

  مبادرة متجددة سعودية إيرانية بمباركة أميركية : الخازن في بكركي .66
ر اهللا بطرس صفير لألوضاع العامة مع رئـيس  عرض البطريرك الماروني الكاردينال مار نص  : بكركي

 –مبادرة متجددة سعودية    "المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن الذي كشف بعد اللقاء عن             
بمباركة اميركية لحض االفرقاء المتصارعين على الساحة الداخلية لمعاودة الحوار في ما بيـنهم              " إيرانية

و حكومة انتقالية تمهد النتخاب رئيس جديد بشكل هادئ وبحسب مقتضيات           والتوافق على حكومة وحدة ا    
  .الدستور

  18/5/2007السفير 
  

  بهية الحريري تستقبل النائب الفلسطينية نجاة أبو بكر  .67
استقبلت النائب بهية الحريري في دارة العائلة في مجدليون عضو المجلس التشريعي الفلـسطيني              : صيدا

ين سر حركة فتح ومنظمة التحرير في لبنان سلطان ابو العينين ورئيـسة اتحـاد               نجاة أبوبكر يرافقها أم   
ووضعت البرلمانية الفلسطينية النائب الحريري في أجواء زيارتهـا الـى           . المرأة الفلسطينية آمنة جبريل   

للبناني أحيي الشعب ا  : "وقالت النائب أبوبكر اثر اللقاء    . وتطرق البحث الى العمل البرلماني العربي     . لبنان
. الذي دائماً وابداً كان يحتضن القضية الفلسطينية ويعتبرها قضيته األولى والقضية التي يحـافظ عليهـا               

وأتوجه الى الشعب الفلسطيني المرابط المناضل، بأن السبيل الوحيد لتحصين القضية الفلـسطينية هـي               
اللها تـدمير المـشروع الـوطني       الوحدة الوطنية واالبتعاد عن كل اآلليات والمشاريع التي يراد من خ          

وان المساعي الوحيدة التي يجب دائماً أن نسعى اليها هـي           . الفلسطيني بأدوات مختلفة نحن ندرك ما هي      
أن تبقى وحدتنا الفلسطينية وأن يبقى الدم الفلسطيني خطاً أحمر ال يجوز تجاوزه وال الخـوض بـه ألن                   

  ". ونيلدينا عدواً واحداً هو االحتالل والكيان الصهي
  18/5/2007المستقبل 

  
   "  حماس"خالد قباني يلتقي ممثل  .68

في لبنـان أسـامة     " حماس"استقبل وزير التربية والتعليم العالي الدكتور خالد قباني، أمس، ممثل حركة            
في لبنان وسبل تعليم التالمذة     " األونروا"حمدان وعرض معه شؤونا عامة واخرى تربوية تتعلق بمدارس          

  .الفلسطينيين
  18/5/2007المستقبل 

  
  قلق حقيقي في المخيمات الفلسطينية بلبنان من تداعيات أحداث غزة .69

يتخوف الالجئون الفلسطينيون في مخيمات لبنان، من ضياع قـضيتهم وتمريـر       :  خالد الغربي  -بيروت  
هم ومصدر مخاوف  . عاماً من اجل فلسطين وحق العودة      59مشاريع التوطين بعدما كافحوا وناضلوا طوال       

هو التطور الخطير المتمثل في الصدامات المسلحة العنيفة بين حركتي فتح وحماس والمتواصلة منذ ايام               
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وتعزو مصادر فلسطينية مخاوف الالجئين الى ما يتسبب به النزاع          . عدة موقعة عشرات القتلى والجرحى    
يناشد سكان المخيمـات    و .بين الحركتين من انقسامات في صفوف الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات          
العمل سريعاً لوقف عمليـة     "في لبنان رئيسي السلطة محمود عباس، ابو مازن، والحكومة اسماعيل هنية            

كما يناشدون خادم الحرمين الشريفين عبد اهللا بن        ". االنتحار الفلسطيني التي ال تخدم إال مصالح اسرائيل       
 . سفك الدم الفلسطيني قبل فوات األوانمن اجل وقف مسلسل" 2 –مكة "عبد العزيز عقد مؤتمر 

وفي مخيم عين الحلوة القريب من مدينة صيدا، نشطت المساعي واالتصاالت من قبل القيادات السياسية               
اللبنانية في صيدا والفلسطينية في مخيمات الجنوب من اجل تحصين الساحة الفلسطينية من اي اختـراق                

 فتنة في المخيمات لـضرب وحـدة الفلـسطينيين وإلحـراج     امني قد يقوم به مشبوهون يعملون إلشعال  
اللبنانيين المتعاطفين مع الالجئين، وخصوصاً في وقت يتصاعد فيه الضغط الدولي لنزع ما يعتبر السالح               

الى ذلك، كان الوضع الفلسطيني موضع بحث، امس، بين وزير الداخلية اللبناني             .غير الشرعي في لبنان   
في هذا الوضـع الـذي      : "حسن السبع ورئيس ممثلية فلسطين في لبنان عباس زكي الذي قال عقب اللقاء            

يطغى فيه األمن على كل شيء، سواء داخل فلسطين او في لبنان، بحثنا فـي كـل القـضايا ذات الهـم       
ما يتعلق باالمن الفلسطيني في المخيمات، وخصوصاً التوتر واالمور التي يمكن ان تفـسر              المشترك في   

بانها ليست طبيعية سواء في مخيم نهر البارد او عين الحلوة او بقية المخيمات، وكيفية التعاطي مع كـل                   
ن نكون رافعة   ونرجو ا . اننا ضيوف ال نتدخل بالشأن الداخلي اللبناني      : "واضاف". االزمات بعقل ودراية  

ورداً على سؤال عن مدى انعكاس احداث غـزة          ".وان ال نسهم باثقال لبنان بهموم جديدة      ... وليس عبئاً، 
نحن بددنا اي مخاوف لدى الوزير السبع من اي ممارسـات لهـا صـلة               : "على المخيمات، اجاب زكي   

ئل اآلن، موحدون حول    ونحن كفصائل، وأتحدث باسم كل الفصا     . بانعكاس ما يجري في غزة على لبنان      
  .وال ننجر الى ما هو ابعد من ذلك. احتياجات شعبنا الفلسطيني

  18/5/2007الشرق االوسط 
  

  سليم الحص يحذر من إقرار المحكمة في مجلس األمن .70
اقرار المحكمة ذات الطـابع الـدولي       "حذر الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سليم الحص من أن          : دمشق

وزار الحص، أمـس،  ". من، سيؤدي الى مزيد من التأزم السياسي نحن في غنى عنه     بقرار من مجلس األ   
دمشق حيث التقى نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، ورئيس مجلس الشعب محمود األبرش، ورئيس              

الحديث بين الـشرع والحـص، دار       "السورية، بأن   " سانا"وأفادت وكالة    .مجلس الوزراء ناجي عطري   
المنطقة والمستجدات في لبنان، وكانت وجهات النظر متفقة حـول أهميـة الوفـاق              حول التطورات في    

الوطني في تعزيز السلم األهلي واالستقرار الداخلي في لبنان، وتأكيد انتمائه العربي، وبما يخدم المصالح               
اللقاء "أن  " سانا"وفي ما يتعلق بلقاء الحص باألبرش، أوضحت        ". المشتركة للبلدين الشقيقين سورية ولبنان    

تناول تطورات األحداث الجارية على الساحة العربية خصوصاً في لبنان وروابط االخوة المشتركة بـين               
األوضاع على الساحة االقليميـة والـضغوط التـي         "واستعرض الحص مع عطري     ". الشعبين الشقيقين 

  ".عزعة أمنها واستقرارهاتمارسها قوى الهيمنة العالمية للتدخل في شؤون المنطقة طمعاً في ثرواتها وز
  18/5/2007الحياة 

  
  حل مشاكل لبنان مرتبط بالعالقة مع الجوار": الدوما"نائب رئيس  .71

البرلمان الروسي الكسندر تورشين لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين،        " الدوما"واصل نائب رئيس    : بيروت
اللقاء "النائب ميشال عون، ورئيس     " حالتغيير واإلصال "فزار رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، ورئيس تكتل        

  .النائب وليد جنبالط، والرئيس السابق للحكومة عمر كرامي" النيابي الديموقراطي
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، مشيراً إلـى أن     "بين الوسائل لحل األزمة اللبنانية تأسيس حكومة قوية توحد اللبنانيين         "وأكد تورشين ان    
ودعـا إلـى    ". ا حكومة وحدة تمكنا من حّل مشاكلنا      التجربة الروسية خير دليل على ذلك، فبعد أن أسسن        "
من دون حل المشاكل مع الجوار      : "وقال تورشين بعد زيارته عون، أمس     ". تفعيل العالقات بدول الجوار   "

رفض روسيا أي تدخل خـارجي      "، مؤكداً   "لن يتمكن لبنان من حّل مشاكله الداخلية ومن تأمين استقراره         
تؤيـد إنـشاء المحكمـة      "وأكد تورشين بعد لقائه كرامي أن بالده        ".  مبررها في الشؤون اللبنانية أياً كان    

الدولية لكن آليتها يجب أن تكون مدروسة وتحتاج إلى عمل دقيق في هذا الصدد كي ال يكون هنـاك أي                    
الديبلوماسيين والخبراء الروس يجتمعون في أعمال تـرتبط بتأسـيس          "، الفتاً إلى أن     "شكوك في أعمالها  

 وهذا يتطلب وقتاً طويال ويجب أن يكون دقيقاً، ألن أهم شيء أال تصدر عن المحكمة أحكام تثير              المحكمة
  ".الشكوك

كل الوفود األجنبية تأتي وتقول ان على اللبنانيين ان يحلوا قـضيتهم بأنفـسهم،              : "من جهته، قال كرامي   
منتقداً مساعد وزيـرة الخارجيـة      ،  "ولكننا نشعر بأنه لو ترك اللبنانيون وحدهم لحلوا مشكلتهم منذ زمن          

يؤكد هذه التدخالت، ويؤكد ان كل المبادرات السابقة سواء عربية أم دوليـة             "األميركية دايفيد ولش الذي     
اذا صدرت المحكمـة    "وأكد كرامي أن    ". أم من الجامعة العربية عطلت بسبب هذه التدخالت واإلمالءات        

        ـسة وأداة         كما وردت في المسودة من دون أي تعديالت تؤمن الضمانات، فإن هذه المحكمة ستكون مسي
لالنتقام السياسي، المعارضة ستتعاطى معها وكأنها لم تكن، بالنسبة الى االستحقاق الرئاسي، المعارضـة              
تتمنى ان نصل الى االتفاق على رئيس قوي ونظيف ويستطيع بالفعل ان يصلح هذه الدولة وان يرضـي                  

ارضة، نرى في النائب ميشال عون المرشح الذي يحقق هذه األهداف، وعندما            كمع: "وقال". كل اللبنانيين 
  ".تقول المعارضة برئيس توافقي تعني بذلك العماد عون

  18/5/2007الحياة 
  

  المعارضة تدين تدخل ولش في الشؤون اللبنانية .72
ذا ما ال يوصل    األميركي، يدعم فريقاً في لبنان على حساب فريق آخر، وه         "أن  " حزب اهللا "رأى  : بيروت

وقال عضو المجلس السياسي في الحزب بعد زيارته والنائب أمين شري الرئيس السابق             ". الى خير لبنان  
البحث تطرق الى االستحقاقات المقبلة خصوصاً رئاسة الجمهوريـة،         "للحكومة اللبنانية عمر كرامي، إن      

ؤون اللبنانية تحت عنوان عدم     وتم عرض ما يجرى من محاوالت تدخل أميركية سافرة وفاضحة في الش           
 شباط  14التدخل وعدم الوصاية، لكن في الحقيقة ما يمارس هو وصاية أجنبية واضحة، وتشجيع لفريق               

فبراير للمضي أكثر فأكثر في تجاوز الدستور والمؤسسات الدستورية واالسـتئثار بالـسلطة والتفـرد               / 
ومقوماته خـارج األطـر الدسـتورية والقـانون         بالحكم، والعمل على السيطرة على البلد بكل تفاصيله         

والشرعية، وهذا ما سنواجهه، ولن نرضى به، ولن نسمح به حتى وان كان يلقى الموافقة الدولية التـي                  
التيـار  "ولم يختلف موقـف      ".اعتمدت سياسة االنحياز وسياسة شرعنة كل ما هو غير شرعي في لبنان           

وقـال عـضو تكتـل      . ن زعيمه النائب ميشال عون وولش     على رغم اللقاء الذي عقد بي     " الوطني الحر 
زيارة ولش تأتي في سياق التدخل األميركـي فـي الـشؤون            "النائب نبيل نقوال إن     " التغيير واإلصالح "

اآلثـار  "بعد اجتماعها برئاسة النائب السابق فتحي يكن مـن          " جبهة العمل االسالمي  "وحذّرت   ".الداخلية
ة ولش من خالل تحريضه اللبنانيين بعضهم ضد بعض ومن خالل تدخله في             السلبية التي قد تعكسها زيار    

التـدخل الـسافر للواليـات      "ودان األمين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادة          ".الشؤون الداخلية 
ودعا حـدادة   ". المتحدة في الشؤون الداخلية عبر ممارسة ولش وتصريحاته التي تستفز الشعور الوطني           

عقد جلسة يكون على جدول أعمالها بند واحد، هو رفع الحـصانة            "لس النيابي نبيه بري الى      رئيس المج 
  ".عن نائبه فريد مكاري وكل من يقف معه في اعتبار اسرائيل جاراً ثانياً للبنان

  18/5/2007الحياة 
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73. مع حماس ال يوجد أمل ومصر ال تقبل وجودها في الحكم : عي عن مباركهآرتس تد  

فى اللواء برهان جمال حماد رئيس الوفد االمنى المصرى رفيع المستوى المتواجد باالراضى ن: بيت لحم
الفلسطينية نفيا قاطعا المزاعم التي تحدثت عنها الصحف االسرائيلية بأن مصر تدعم حركة فتح والرئيس 

  .الفلسطينى ضد حركة حماس وأنها تهدف الى انهاء تواجد حماس فى الحكم
د المصرى الى أن مصر والرئيس حسنى مبارك ينظرون ويتعاملون مع أبناء الشعب وأشار رئيس الوف

الفلسطينى وفصائله وقياداته السياسية بطريقة واحدة ال تفرق بين أى تيار سياسى فلسطينى وآخر وال 
تلقى بدعمها الى جهة على حساب أخرى وأنه يحرص على تكريس الوحدة والتالحم بين كافة التيارات 

ونوه الى قلق الرئيس مبارك من االقتتال . سية الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطينى وصون دمائهالسيا
  .الداخلى المؤلم والمؤسف الذى تشهده الساحة الفلسطينية بين حركتى فتح وحماس فى قطاع غزة

وفد وعلى صعيد آخر نفى اللواء برهان جمال حماد مجددا ما تردد مؤخرا حول اصابة أحد أعضاء ال
االمنى المصرى المتواجد بقطاع غزة مؤكدا أن جميع أعضاء الوفد بخير وما تردد حول اصابة أحد 

 .أعضائه ال أساس له من الصحة
ان مصر "االسرائيلية قالت انها نقلت عن الرئيس المصري حسني مبارك قوله " هآرتس"وكانت صحيفة 

ها بحركة االخوان المسلمين التي تشكل ال تقبل وجود حماس في الحكم خاصة في ظل تعزز عالقات
لقد فقدت مصر الحيلة والوسيلة فيما يتعلق باالوضاع " واضاف قائال ."تهديدا للحكم العلماني في مصر

  ".السائدة في قطاع غزة
وادعت الصحيفة ان الرئيس المصري قد اعرب امام محافل سياسية رفيعة المستوى عن يأسه من احراز 

 ,with Hamasمع حماس ال يوجد أمل : "رة حماس على الحكومة الفلسطينية وقالاي تقدم في ظل سيط
no way ". ان حماس لن توقع مطلقا اتفاق سالم مع "واضاف الرئيس المصري حسب الصحيفة
مؤكدا عمل مصر الحثيث على انهاء حكم حماس وتعزيز ابو مازن وفتح معربا عن قلقه من " اسرائيل

  .تعاظم قوة حماس
  17/5/2007 معا وكالة

  
  القصف االسرائيلي لغزة عنف عبثي وقتل بالمجان: أبو الغيط .74

حمل وزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيط اسرائيل والفصائل الفلسطينية : غزة، رام اهللا، واشنطن
والمجتمع الدولي مسؤولية تدهور االوضاع في قطاع غزة، واعتبر في تصريحات ان القصف 

وأعاد القضية الى المربع االول عندما شدد ". عنف عبثي وقتل بالمجان" قطاع غزة االسرائيلي لشمال
ان مفتاح انهاء العنف هو توفير حل سلمي للمشكلة االساسية وهي االحتالل االسرائيلي لألراضي "على 

  ".الفلسطينية
 18/5/2007الحياة 

  
   المسلّحاللواء عمر سليمان يناشد قادة حماس وفتح لوقف كل مظاهر العنف .75

قالت مصادر مصرية، إن رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عمر : خالد محمود رمضان - القاهرة
سليمان وجه، أمس، رسالة عاجلة إلى كل من قادة حماس وفتح طالبهما فيها بوقف كل مظاهر العنف 

ولمحت . ب الفلسطينيالمسلح المتبادلة بينهما وحثهما على وضع السالح جانباً ومراعاة مصالح الشع
الرسالة إلى أن مصر قد توقف مساعيها لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الفلسطينيين ما لم تتوقف 

  .ممارسات الصغار هنا وهناك
  18/5/2007األخبار اللبنانية 
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  صونوا عصمة الدم الفلسطيني: المجلس األوروبي لإلفتاء .76

اء والبحوث أحداث االقتتال الداخلي بين حركتي المقاومة استنكر المجلس األوروبي لإلفت: محمد البنا
اإلسالمية، حماس، والتحرير الوطني الفلسطيني، فتح، مما أوقع حتى اآلن قرابة خمسين قتيالً وعشرات 

ودعا المجلس القيادات الفلسطينية للمحافظة على عصمة الدم الفلسطيني، وحل الخالفات بين  .الجرحى
 . بحسب بيان للمجلسالحركتين بشكل سلمي،

لقد شعرنا : "وتابع البيان، الصادر عن المجلس خالل دورته السابعة عشرة، والمنعقدة بالعاصمة البوسنية
باألمل عندما سمعنا بتوقف الصدامات المسلحة، ونحن نطالب الطرفين بإلحاح، بوضع حل دائم يمنع 

 ".فات باألسلوب األخوي السلميتجدد االشتباكات مهما كانت األسباب، ويضمن معالجة الخال
جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي للمبادرة بكسر "وبشأن الحصار، ناشد المجلس األوروبي 

الحصار المفروض على شعبنا الفلسطيني الصامد، مما يساعد على تخفيف االحتقان الداخلي، وعلى 
 ".لى المجتمع الدوليفرض االعتراف بحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ع

  17/5/2007إسالم أون الين 
  

  البحرين تدعو الى وقف أعمال العنف واالقتتال بين الفصائل في غزة .77
دعت البحرين بدورها الى وقف اعمال العنف واالقتتال الدائر بين :  وكاالت– عواصم -القاهرة 

، معربةً عن اسفها للفلتان االمني الذي الفصائل الفلسطينية وااللتزام بما جاء في بنود اتفاق مكة المكرمة
واكد وزير الخارجية خالد بن احمد بن محمد آل خليفة ان مثل هذه االعمال . يشهده الشارع الفلسطيني

التخدم المصالح الفلسطينية، داعياً جميع القوى الفلسطينية الى اللجوء للحوار والتفاهم وتحكيم العقل 
  .  من اجل تعزيز وحدة الصف الفلسطينيوالمحافظة على االمن واالستقرار

  18/5/2007االتحاد االماراتية 
  

   حزب التجمع التقدمي المصري يحمل الموقف العربي مسؤولية تدهور الوضع الفلسطيني .78
أدان حزب التجمع التقدمي الوحدوي تصاعد حدة االقتتال الداخلي الفلسطيني وتكراره حتى بعد : القاهرة

كيل حكومة الوحدة، محمال الموقف العربي الرسمي المسؤولية عن جانب كبير من التوقيع على اتفاق تش
األزمة لغياب رؤية سياسية عربية فاعلة ومؤثرة وموحدة بشكل حقيقي لحل القضية الفلسطينية، ودعا 
التجمع إلى ترسيخ االتفاق السياسي الحقيقي على برنامج وطني يطرح بديال وطنيا ديمقراطيا للوضع 

اوي الراهن، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن القوى الفلسطينية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن ذلك المأس
 .الوضع

  18/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

  أمريكا تشيد باسرائيل لتحليها بضبط النفس .79
درجة كبيرة من ضبط    "أشادت الواليات المتحدة باسرائيل، يوم الخميس، لتوخيها        :  سو بليمنج  -واشنطن  
في مواجهة هجمات صاروخية جديدة من جانب حركة المقاومة االسالمية حماس لكنها قالـت ان               " النفس

وخالل مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطـاني تـوني        . للدولة اليهودية الحق في الدفاع عن نفسها      
ع االطـراف   بلير قال الرئيس االمريكي جورج بوش ان الزعيمين يشعران بالقلق جراء العنف وحثا جمي             

. نحث الطرفين بجد على العمل من أجل التوصل الى حل يقوم على دولتـين             "وقال بوش   . على التعاون 
أصدرت تعليمات لوزيرة الخارجية كوندوليزا رايس بـاالنخراط        . أتطلع لمواصلة العمل في هذه المسألة     

 صاروخ يسقط على سطح     نتفهم الرعب الذي يمكن أن يعتريك عندما يتملكك القلق من         "وأضاف  ". بنشاط
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وحث المتحدث باسم وزارة الخارجية االمريكية شون مكورماك كل االطراف على ضبط النفس             ". منزلك
لكنه قال ان اسرائيل من حقها ان ترد على هجمات الصواريخ من جانب حماس التي حملهـا مـسؤولية                   

سفير اسرائيل لدى الواليات المتحدة     وقال  . العنف الذي اندلع في االونة االخيرة في االراضي الفلسطينية        
.  صاروخا أطلقت على اسرائيل في الثالثة االيـام الماضـية وحـدها            70ساالي ميريدور لرويترز ان     

وقال السفير ان حكومة اسرائيل ملزمة      ". ان هذا قد يكون نذيرا بموت اي احتماالت للسالم        "واضاف قوله   
لكن الوضع متقلب جدا حتـى      "واستدرك بقوله   ".  انتقائية بالدفاع عن نفسها وتحاول ان تحقق هذا بطريقة       

ليس هناك شيء آخر نريده سوى فرصة لتحقيق السالم وهذا ما نعمـل             "وقال ميريدور   ". انه قد يتدهور  
من أجله مع الوزيرة رايس على الرغم من كل الصعاب لكن الوضع على االرض يجعل االمور أكثـر                  

النهائي ال يمكننا إجبار الفلسطينيين على تبني خيار السالم وانمـا           وفي التحليل   "واضاف قوله   ". صعوبة
وقال ان هدفا رئيسيا يجب العمل من اجله هو منع تهريب االسلحة الى غزة              ". عليهم ان يختاروه بأنفسهم   

  .وزيادة محاوالت تقوية المعتدلين من أمثال عباس
 18/5/2007رويترز 

  
  ال الداخليبريطانيا تدعم جهود عباس لوقف االقتت .80

اعلنت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت، امس، دعمها مساعي الرئيس عباس لوقـف             : لندن
واعربت الوزيرة عن قلقها العميق من استمرار اعمال العنـف          . المعارك بين الفلسطينيين في قطاع غزة     
تفاق وقـف اطـالق نـار       ارجو ان يتم احترام آخر ا     : "وقالت. بين المجموعات المسلحة في قطاع غزة     

كما اعربـت عـن     . مشددة على انها تدعم مساعي الرئيس عباس للتوصل الى ذلك         " لمصلحة سكان غزة  
وقـدمت  . اسفها الطالق الصواريخ من قطاع غزة على اسرائيل متسببة في معاناة المدنيين االسرائيليين            

  .نفبيكت تعازيها لعائالت ضحايا الجانبين ودعت الطرفين الى تجنب الع
  18/5/2007الحياة 

  
  الوضع في غزة قد يشهد تدهورا سريعا: المنسق الخاص لالمم المتحدة .81

أعرب المنسق الخاص الجديد لالمم المتحدة لعملية الـسالم فـي الـشرق االوسـط               :  لندن -ب  . ف. أ
العميـق  البريطاني مايكل ويليامز، في مقابلة نشرتها اليوم الجمعة صحيفة الفايننشال تايمز، عـن قلقـه                

وقال االسوأ انه سيكون من الصعوبة بمكان احتواء هذا العنف،          . الزدياد حدة المواجهات بين الفلسطينيين    
واضاف انـه   . والوضع يمكن ان يشهد في الوقت الحاضر تدهورا سريعا ويهدد حكومة الوحدة الوطنية            

اثقا من ان ذلك سيؤدي الى      سيكون من الممكن على الصعيد النظري اجراء انتخابات جديدة، لكنه ليس و           
حصول تقدم سياسي جوهري لوقف العنف ووقف اطالق الصواريخ على اسرائيل وتأمين قاعدة سياسية              

 . صلبة للتفاوض
 18/5/2007موقع ايالف 

  
  الصحة العالمية تدعو النهاء الحصار على فلسطين .82

إلغالق والحـصار المفـروض     دعت منظمة الصحة العالمية إسرائيل إلى إنهاء ا       :  خلف خلف  -رام اهللا   
. على األراضي الفلسطينية والذي يتسبب في النقص الشديد في األدوية واإلمدادات الطبيـة فـي داخلـه                

وشددت جمعية الصحة العالمية على ضرورة االمتثال ألحكام االتفاق اإلسرائيلي الفلسطيني بشأن الحركة             
 الجمعية، في تقرير لها حول األحوال الصحية        ودعت. 2005نوفمبر  / والعبور المبرم في تشرين الثاني    

في األراضي الفلسطينية بما فيها القدس وفي الجوالن، إلى ضرورة تيسير وصول المرضى والمـوظفين          
الطبيين الفلسطينيين إلى المرافق الصحية الفلسطينية في القدس، وإلتزام إسـرائيل بـأن تـدفع للـسلطة                 
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ها الجمركية لكي تتمكن مـن الوفـاء بمـسؤولياتها فيمـا يتعلـق              الوطنية، بانتظام ودون تأخر، عائدات    
ونوهت إلى ضرورة ضمان عبور سـيارات  . باالحتياجات اإلنسانية األساسية، بما فيها الخدمات الصحية     

اإلسعاف الفلسطينية بأمان ودون عراقيل واحترام وحماية العاملين الطبيين، امتثـاالً إلحكـام القـانون               
كما حثت الدول األعضاء والمنظمات الحكومية الدولية و النظمات غير الحكومية على            . اإلنساني الدولي 

أهمية المساعدة على التغلب على األزمة الصحية في األرض الفلسطينية، عن طريق تقديم المساعدة إلى               
وشددت على ضرورة تقديم الدعم المالي والتقني إلى المرافـق الـصحية العموميـة              . الشعب الفلسطيني 

والمرافق البيطرية من أجل تنفيذ الخطة الوطنية الفلسطينية الرامية إلـى مكافحـة االنتـشار المحتمـل                 
وطالبت المنظمة بضرورة المساعدة على رفع القيـود        . ألنفلونزا الطيور في األرض الفلسطينية المحتلة     

  .حتلةوالعراقيل المالية المفروضة على الشعب الفلسطيني في األراضي الفلسطينية الم
  18/5/2007موقع ايالف 

  
  واشنطن توافق على تحويل المساعدات إلى وزير المالية الفلسطيني .83

أبلغت الواليات المتحدة االتحاد االوروبي أنه يمكن تحويل االموال الى الفلسطينيين           :  آدم انتوس  -القدس  
لحكومة التـي تقودهـا     من خالل حساب يديره وزير المالية سالم فياض غير أن القيود المفروضة على ا             

ونقلت الضمانات االمريكية بخصوص التعامالت المالية      . التزال قائمة ) حماس(حركة المقاومة االسالمية    
مع حساب تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية يخضع لسيطرة فياض عن طريق سلسلة من الخطابات بـين                

وتـساعد هـذه    . يها يوم الخميس   مايو ايار الجاري وحصلت رويترز عل      14واشنطن وبروكسل بتاريخ    
 ألف موظف حكومي فـضال عـن متعاقـدين          165الخطوة فياض على دفع جانب من رواتب أكثر من          

وقال ديفيد ويلش مساعد وزيرة الخارجية االمريكية لشؤون الشرق االدنى في خطاب لالتحاد             . وموردين
اال ... مالت مع السلطة الفلسطينية قائمـة     في الوقت الذي التزال فيه قواعدنا فيما يتعلق بالتعا        "االوروبي  

وقال ويلـش ان عبـاس ومنظمـة التحريـر          ." أن هذه القيود ال تسري على منظمة التحرير الفلسطينية        
مع الشروط الثالثة التي وضعهتا لجنة رباعي الوسـاطة         " لجعل النظام السياسي متفقا   "الفلسطينية يسعيان   

عتقد أنه ينبغي أن يواصل الشعب الفلسطيني تلقي الدعم الدولي          ن"وقال ويلش   . للسالم في الشرق االوسط   
  ."الذي يحتاجه عبر الية شفافة يمكن محاسبتها

  17/5/2007رويترز 
  

  لندن تتفاوض مع ابو قتادة إلطالق جونستون .84
اعلنت وزارة الخارجية البريطانية امس انها تتفاوض مع ابو قتادة في مسعى الى تـأمين اطـالق                 : لندن

نخوض نقاشا مع   : "وافادت ناطقة باسم الوزارة   . ي البريطاني المخطوف في غزة آالن جونستون      الصحاف
بي (وافادت هيئة االذاعة البريطانية     ". ابو قتادة عبر محاميه في شأن اطالق نداء لالفراج عن جونستون          

ـ    ): "بي سي  ان يكـون    السابقة، نحن نرحب بأي مساعدة من اي شخص يمكـن            66كما قلنا في االيام ال
في هذا الصدد، افاد المرصد اإلعالمي اإلسالمي انه تلقى رسالة مـن            ". بموقع التأثير إلطالق جونستون   

ردا علـى محـاوالت الحكومـة       : "ابو قتادة من وراء أسوار سجنه لونغ الرتن في بريطانيا، جاء فيهـا            
مـن البـين أن الحكومـة       : اإلنكليزية التعامل معي في الطريق الخطأ في قضية جونستون، أعلن التالي          

أعلن . االنكليزية غير جادة في اطالق الصحافي جونستون، بل هي تسير في االتجاه الذي يؤدي الى قتله               
أني على استعداد تام للقيام برحلة إلى مدينة غزة هاشم مع وفد من مؤسسة بي بي سي لمقابلـة اإلخـوة                     

  ".الخاطفين، وذلك في شأن إطالقه
  18/5/2007الحياة 
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 العالم العربي أسوأ مكان للصحافيين: تقرير .85
أكد تقرير أصدره االتحاد العام للصحافيين العرب أن عدد القتلى من الصحافيين في             :  الوكاالت -القاهرة  

ـ       155 صحافيا ومساعدا، من بين      69العراق، الذي بلغ     ،  يجعـل    2006م  ا قتلوا في بقية أنحاء العالم ع
العـام بأنـه األكثـر دمويـة        ذلـك   وفيما وصف   . عالم للعمل الصحافي  العالم العربي أسوأ مكان في ال     

 عـدد   ،وقدر التقرير مـن جهـة أخـرى       .  صحافياً منذ بداية العام الحالي     23سجل مقتل   .. للصحافيين
..  صحافيا أعضاء في النقابـات     743 ألفا و  25 صحافيين، منهم    506 ألفا و  34الصحافيين العرب بنحو    

 3758 أسـبوعية و 507 يوميـة و 276 صـحيفة منهـا   5016شكالها نحو  فيما بلغ عدد الصحف بكل أ     
  .   مليون عربي1.1متخصصة، مشيرا إلى أن هناك صحيفة يومية عربية واحدة لكل 

  18/5/2007البيان اإلماراتية 
  

  األمم المتحدة تصدر تقريرا عن الوضع في قطاع غزة  .86
دة تقريرا خاصا عن الوضع في قطاع غزة فـي          أصدر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتح       

  -: وفيما يلي ما جاء عليه التقرير. ظل االقتتال الفلسطيني الفلسطيني
 قتيل علـى    37يستمر االقتتال الفلسطيني الفلسطيني لليوم الرابع على التوالي وقد وصل عدد القتلى إلى              

الداخلي هذه الثالثة خالل العام الجـاري        وتأتي موجة االقتتال     .114األقل بينما وصل عدد الجرحى إلى       
  .2007 كانون الثاني 1 جريح منذ 692 قتيل فلسطيني و128مخلفة على األقل 

 أيار في جباليا شمال قطاع غزة، اندلعت أعمال         13بعد قتل قائد بدرجة عالية من فتح يوم األحد الماضي           
نهارت اتفاقيتي وقف إطالق نـار خـالل        وقد ا . العنف في كل أنحاء قطاع غزة وتحديداً في مدينة غزة         

اليوم حدث القتال   . ساعات من إعالنها واستمر القتال بين قوات فتح وبين القوات التنفيذية التابعة لحماس            
  .حول المباني التابعة لقوات األمن في مدينة غزة مع بعض الحوادث المتفرقة في شمال القطاع وجنوبه

 أيار قتل سبعة أعضاء من قوات       15رت خالل األيام األخيرة في      وفي احد أصعب حوادث العنف التي ج      
 كارني عندما تعرضت السيارة التي كانون يـستقلونها         -األمن التابعة لفتح قرب المعبر التجاري المنطار      

  .وهي من نوع جيب إلى ضرب بواسطة صاروخ من المرجح أن مسلحون من حماس قاموا بإطالقه
ن من حماس بيت رئيس جهاز األمن التابع لفتح رشيد أبو شـباك ممـا               صباح هذا اليوم، حاصر مسلحو    

  .أدى إلى مقتل على األقل خمسة من حرس أبو شباك الشخصي
  العنف اإلسرائيلي الفلسطيني
 أيار مما أدى    15 صاروخ محلي الصنع من نوع قسام باتجاه إسرائيل في           30أطلق مسلحون فلسطينيون    

. مرأتين من مدينة سديروت والتين تعرضتا لجروح متوسطة إلى خطيرة          إسرائيلي بينهم ا   28إلى إصابة   
  .كما ضرب بيت آخر في سديروت هذا الصباح من صاروخ قسام آخر ولم يبلغ عن أية إصابات

قام سالح الجو اإلسرائيلي حوالي الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم بإلقاء قذائف باتجـاه معـسكر تـابع                   
  . مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص من القوات التنفيذية،لقوات حماس التنفيذية

  الوضع اإلنساني
يسيطر مـسلحون فلـسطينيون مـن       . حدث شلل في مدينة غزة إذ يلزم الناس منازلهم وهم خائفين جداً           

قام هؤالء المسلحون باتخاذ مواقع قناصة على       . مختلف الفصائل الفلسطينية على الشوارع في مدينة غزة       
  .رات عالية مأهولة بالسكان غربي مدينة غزةأسطح عما

ال تتوفر المالجئ للمدنيين إذ يبقى معظمهم في منازلهم مما يعرضهم لخطر اإلصابة بعيـارات ناريـة                 
يغلق المسلحون الشوارع في مدينة غزة بواسطة الحـواجز إذ يقـوم المـسلحون              . وغيرها من األسلحة  

  .بتوقيف المركبات وتفتيشها وفحص الهويات
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  بدأ حدوث تأثر على تقديم الخدمات العامة وعلى القطاع التجاري
 األنروا مـن  - أيار طلبت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين      15 و 13في  : الوصول إلى التعليم  • 

مما أحدث بعض التعطيل في     . موظفيها في قطاع غزة ترك أماكن عملهم في ساعات بعد الظهر الباكرة           
 مدرسـة   45ا قامت األنروا اليوم بطلب عامليها البقاء في منازلهم مما أدى إلى إغالق              كم. جداول التعليم 

في باقي أنحاء القطاع اظهر الطـاقم التعليمـي والطـالب           . في قطاع غزة وفي مخيم الشاطئ لالجئين      
  . مدرسة بشكل جزئي15إصراراً على الوصول إلى مدارس األنروا لمتابعة التعليم بينما عملت 

تقوم العيادات التابعة لألنروا في قطاع غـزة بالعمـل بـشكل            : ول إلى خدمات الصحة األساسية    الوص• 
منتظم في معظم المناطق في القطاع اليوم، ما عدا في مدينة غزة حيث يستمر االقتتال الشديد كما لزمت                  

ابعة لوزارة الـصحة    تقوم عيادات الرعاية الصحية الت    . طواقم األنروا العاملة في القطاع الصحي المنازل      
  .بمتابعة عملها حيث يستطيع موظفيها الوصول إليها

قامت منظمة الصحة العالمية بالتأكيد على عدم حدوث تعطيـل          : الوصول إلى خدمات الصحة الثانوية    • 
يبيت معظم  . جذري على عمل معظم المستشفيات بالرغم من حدوث اقتتال داخل وحول مستشفى الشفاء            

كما عبرت منظمة الصحة العالمية     . فيه من اجل ضمان تقديم الخدمات والعالج الالزمين       طاقم المستشفى   
عن قلقها من وضع مستشفى الشفاء وتحديداً بسبب حدوث نقص في وجبات الدم بـسبب تـصاعد عـدد     

كمـا قـام    . اإلصابات بالذات في ظل عدم تمكن المواطنين من الوصول إلى المستشفى للتبـرع بالـدم              
  .باإلبالغ عن نقض في مواد تصوير األشعةالمستشفى 

هناك بالغات عن توقيف بعض سيارات اإلسعاف على الحواجز حيث قام مسلحون            : سيارات اإلسعاف • 
  .لم نتمكن حتى الساعة من تأكيد هذه المعلومات. بفحص بطاقات هوية الجرحى

في صـفوف المـدنيين بينمـا       وفقدان األمل   / هناك شعور متصاعد باليأس   : الوضع النفسي االجتماعي  • 
  .يستمر العنف واالقتتال والفوضى في غزة

مخزون .  لتر من الوقود في اليوم     27,000تعتمد محطة توليد الكهرباء غي غزة على توفير         : الكهرباء• 
وبينما تستمر إسرائيل بضخ الوقود إلى القطاع عن طريق ناحال عوز منع            . الوقود منخفض في المحطة   

  . أيار من توصيل الوقود إلى جنوب غزة15االقتتال في 
 أيار وصول التزويدات، ولكن هناك خوف فـي حـال           16أكدت سلطة الطاقة الفلسطينية هذا الصباح       • 

بـسبب  . استمرار االقتتال أن يتأثر وصول مستودعات الوقود إلى محطة الكهرباء خالل األيام القادمـة             
 ميجا واط بـدل     -5اإلسرائيلي تقوم المحطة بتزويد     تعرض محطة توليد الكهرباء في غزة إلى القصف         

من المتوقع أن يقوم هذا التعطيـل       . 17 ميجا واط بينما توفر مصر       120تقوم إسرائيل بتوفير    . 187من  
  .في توصيل الكهرباء بالتأثير على مئات آالف المواطنين في غزة

وقد بـدأت كميـات     . ثة أيام األخيرة  توقف عاملو النظافة عن جمع النفايات خالل الثال       : جمع النفايات • 
النفايات بالتجمع في شوارع مدينة عزة بسبب عدم تمكن عمال النظافة من التنقل والتحرك في الـشوارع         

إذا استمر القتال هناك قلق من األبعـاد الـصحية          . التي يتواجد بها وبشكل كثيف المسلحون الفلسطينيون      
  .جات الحرارةلتراكم النفايات بالذات بسبب ارتفاع در

يتواجد عدد من الحواجز العسكرية في شارعين رئيسيين يربطون الشمال مع الجنـوب،             : حرية التنقل • 
يتردد معظم المواطنون من التوجه جنوب القطاع إلى خان يـونس           . طريق صالح الدين وطريق الساحل    

  .ورفح بسبب هذه الحواجز التي تقيد حرية تنقل المواطنين
 كارني وهـو المعبـر الرئيـسي السـتيراد          -كان معبر المنطار  : مواد الغذائية األساسية  النقص في ال  • 

قام .  أيار واليوم  15 أيار، بينما أغلق يوم أمس       14 و 13وتصدير البضائع من والى القطاع مفتوحاً يومي        
 ولكن تبقـى    لم يبلغ حتى الساعة عن نقص في المواد الغذائية،        . المسؤولون الفلسطينيون بإغالق المعبر   

  .المحال التجارية والبقالة مغلقة
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قام مسئولون في األمم المتحدة بالطلب من موظفيـه األمـم المتحـدة المحليـون               : المؤسسات األجنبية • 
هناك خطـر التعـرض     .  أيار 16 أيار والبقاء في منازلهم اليوم       15 و 13والدوليون ترك مكاتبهم يومي     

 إلطالق نار كما يبقى خطر تعرض المـوظفين األجانـب إلـى             للتفتيش على احد الحواجز أو التعرض     
  .االختطاف مرتفعاً

 17/5/2007مفتاح 
  

 الهجوم على حماس وتأثيراته على سورية  .87
 الفلسطيني، بين حركة حماس وحركة فتح، محوالً غزة إلـى           -تواصل قتال الشوارع الفلسطيني   : الجمل

المزيد من نـذر الـشؤم، داخـل وخـارج الـساحة            مدينة أشباح، وذلك على نحو باتت تداعياته تحمل         
 .الفلسطينية

اندالع الصراع الفلسطيني الداخلي المسلح، الذي تصاعد بشكل مفاجئ، حمل معه الكثير من المفاجـآت               
 .األخرى، ومن أبرزها خطة االقتحام العسكري اإلسرائيلي، التي أصبحت على وشك التنفيذ

 :األبعاد المعلنة -خطة االقتحام العسكري اإلسرائيلي• 
صادق رئيس الوزراء اإلسرائيلي يوم أمس على خطة الرد العسكري اإلسرائيلي القوي على صـواريخ               
القسام التي تم إطالقها مؤخراً ضد إسرائيل، وتتضمن خطة االقتحام تنفيذ االغتياالت المستهدفة ضد قادة               

 .حماس الموجودين في قطاع غزة
شاورات األمنية مع وزير الدفاع عامير بيريتس، ووزيرة الخارجية تسيبي          كذلك عقد أولمرت اجتماعاً للم    

وذلك من أجل تبادل وجهات النظر      . ليفني، ورئيس األركان غابي أشكينازي، ورؤساء أجهزة المخابرات       
حول التنسيق من أجل القيام بسلسلة من اإلجراءات الهادفة إلى استهداف أولئك الذين يطلقون الصواريخ               

 .م على النحو الذي يستأصل قدراتهم ويدمر البنى التحتية اإلرهابيةوقادته
 : األبعاد غير المعلنة-خطة االقتحام العسكري اإلسرائيلي• 

في المرات السابقة كانت اقتحامات القوات اإلسرائيلية للمناطق الفلسطينية، تقوم على أسـاس اعتبـارات            
واآلن برغم تصريحات الحكومة اإلسرائيلية بأن خطـة        الرد اإلسرائيلي على هجمات الفصائل المسلحة،       

االقتحام تهدف إلى الرد على هجمات صواريخ القسام، إال أن األداء السلوكي السياسي اإلسرائيلي يعكس               
 :شيئاً مختلفاً هذه المرة، ومن مؤشرات ذلك

ية التي أجراها ايهود     شاركت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني في المشاورات العسكرية األمن          -
أولمرت، ولما كانت مشاركة وزيرة الخارجية في خطة االقتحام تعتبر أمراً جديداً في السياسة الداخليـة                
اإلسرائيلية، فإن هذه المشاركة تشير إلى أن خطة االقتحام الجديدة سوف تندرج نتائجها ضـمن أجنـدة                 

 عملية قيام وزيرة الخارجية بـدءاً مـن مـساء           السياسة الخارجية اإلسرائيلية، وهو أمر تؤكده بوضوح      
األمس بإصدار التعليمات لسفراء إسرائيل في الخارج من أجل الشروع فـي إجـراء المقـابالت مـع                  
المسؤولين الدوليين ومسؤولي الحكومات األجنبية، وأجهزة اإلعالم الدولية، وشرح معاناة إسرائيل مـن             

حشد الدعم والتأييد الخارجي لخطة االقتحـام العـسكري         الصواريخ واإلرهاب، والعمل من أجل كسب و      
 .اإلسرائيلي

 صرح شيمون بيريز نائب رئيس اإلسرائيلي قائالً بأن إسرائيل سوف تقدم المساعدة لمحمـود عبـاس         -
رئيس السلطة الفلسطينية، طالما أن فصيل فتح الذي يتزعمه محمود عباس يخوض اآلن قتاالً ضد حركة                

إن إسرائيل لن تتدخل    : يمون بيريز تصريحه أمام الصحافة العالمية، فأضاف قائالً       ش) استدرك(و. حماس
في القتال الدائر حالياً، ولكنها سوف تستجيب إلى أي طلب خاص يتقدم به محمود عباس طالما أنه يقاتل                  

 .اإلرهاب واإلرهابيين
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ب، والرئيس السابق إلدارة     تحدث شلومو بروم المحلل بمعهد دراسات األمن الوطني في جامعة تل أبي            -
قائالً بأن إسرائيل ليس لها الحق في القيام بعمليـة االقتحـام            ) التخطيط االستراتيجي بالجيش اإلسرائيلي   

. العسكري لقطاع غزة، طالما أنه في مقدورها استخدام الضربات الجوية للحد من الهجمات الـصاروخية    
وأضاف شـلومو بـروم   . الياً بين حركتي فتح وحماس    وحذر من مغبة تورط إسرائيل في القتال الدائر ح        

إن الصراع بين فتح وحماس هو صراع دائر منذ فترة طويلة، وإذا كانت الفصائل الفلسطينية تقتل                : قائالً
 .بعضها بعضاً، فلماذا تريد إسرائيل التدخل في هذا الوقت بالذات

 :االستراتيجية اإلسرائيلية الجديدة
لخطة االقتحـام اإلسـرائيلي     ) غير المعلنة (واألبعاد  ) المعلنة(ايرة بين األبعاد    على ضوء الموازنة والمع   

 الجديدة، فهي   -إن تطبيق هذه الخطة يأتي ضمن االستراتيجية اإلسرائيلية القديمة        : الوشيكة، يمكن القول  
اعـة  قديمة ألنها تمثل امتداداً لمشروع إسرائيل في مطلع األلفية الجديدة، الـذي وضـع مخططاتـه جم                

المحافظين الجدد المناصرين لتيار الليكود، بمعهد الدراسات االستراتيجية والـسياسية المتطـورة، فـي              
أي ان تتخلص إسرائيل من كل التزام وتعمل علـى          ) تخلص تام : (واشنطن، وقد حمل المشروع عنوان    

ى النظام الدولي الجديد الذي     االستفادة من المزايا اإلقليمية والدولية المتاحة أمامها بسبب هيمنة أمريكا عل          
 .اعقب سقوط القطبية الثنائية وانتهاء الحرب الباردة

 :تحليل الفرص والمخاطر• 
تسعى إسرائيل الستغالل وتوظيف الفرص المتاحة أمامها حالياً، وأيضاً تسعى إلى خلـق المزيـد مـن                 

 :الفرص الجديدة التي تدعم أجندتها، ويمكن تحديد ذلك على النحو اآلتي
 :الفرص المتاحة• 
هناك فرصة الستعادة شعبيتها التي فقدتها طوال الفترة الماضـية التـي            :  بالنسبة للحكومة اإلسرائيلية   -

أعقبت حرب الصيف الماضي مع حزب اهللا اللبناني، وذلك ألن تنفيذ عملية عسكرية قوية تقـوم بقتـل                  
ته عامل يؤدي إلى تعبئة وحشد الرأي العام        المزيد من الزعماء الفلسطينيين وتدمير قدراتهم هو في حد ذا         
 .اإلسرائيلي لصالح حكومة أولمرت وتحالف كاديما الحاكم حالياً

هناك فرصة للقضاء على مركز القوة الرئيسي لحركـة حمـاس، والتـي             :  بالنسبة للجانب الفتحاوي   -
 والميـدانيين   تتمركز قوتها بشكل رئيسي في قطاع غزة، وذلك ألن اغتيـال قـادة حمـاس الـسياسيين                

والدينيين، وتخريب وتدمير المنشآت الخدمية واالستثمارية التابعة لحركة حمـاس سـوف يـؤدي إلـى                
كذلك الفرصة المتاحة أمام إسرائيل تعتبر هذه المرة أكثر جودة من المـرة             . إضعاف الحركة بقدر كبير   

المتشدد إزاء حماس، وهـو     السابقة، وذلك بسبب الموقف المصري الجديد المتواطئ مع محمود عباس، و          
موقف برز بعد لقاء كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية األمريكية بالمسؤولين المصريين علـى هـامش               
مؤتمر شرم الشيخ األخير، وأعقبته زيارة ديك تشيني نائب الرئيس األمريكي األخيرة للقاهرة ولقاءه مع               

ارة ديك تشيني، معلقـاً علـى تـصاعد         الرئيس المصري حسني مبارك، والذي صرح بعد  أيام من زي          
بأنه ينظر باهتمام بالغ لتزايد وتصاعد قوة ونفوذ حركة حماس فـي            (التوترات بين الفلسطينيين في غزة      

وهذا معناه بوضوح أن مصر هذه المرة عند احتدام المواجهة مع قـوات االقتحـام اإلسـرائيلي          ).. غزة
 لذلك يتطلع اإلسرائيليون إلى فرصة تقوية منظمة فتح         وإضافة.. سوف تغلق أبواب االنسحاب والمناورة    

 .عن طريق القضاء على قوة حماس
تهدف إسرائيل إلى أن يؤدي إضعاف حماس وتقوية فتح إلى خلـق فرصـة              :  بالنسبة للجانب العربي   -

تفكيك مبادرة السالم العربية، وذلك ألن إضعاف حماس معناه إضعاف الجانب الفلسطيني المتـشدد فـي                
أمـا  ..  اإلسـرائيلي  -العودة، وعلى ضرورة التمسك بالموقف العربي الموحد إزاء الصراع العربي         حق  

تقوية فتح فمعناه تقوية الجانب الفلسطيني المطالب بالمضي قدماً في عملية أوسلو، وخارطـة الطريـق،                
ايا تـرتبط    الفلسطيني هـي قـض     -وحل الدولتين، واعتبار أن الحسم النهائي لفضاء الصراع اإلسرائيلي        
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: وبكلمات أخـرى  . حصراً بمفاوضات الوضع النهائي التي سوف تتم فقط بين الفلسطينيين واإلسرائيليين          
 اإلسرائيلي كمسار منفصل عن مبادرة السالم العربيـة، وهـذا مـا             -هذا معناه تثبيت المسار الفلسطيني    

الستراتيجية في التفـاوض مـع      تحدث عنه شيمون بيريز باعتباره أحد المطالب واألهداف اإلسرائيلية ا         
وفي حالة انفصال المسار الفلسطيني يكون المطلب       ) راجع منظور شيمون بيريز لمبادرة السالم     (العرب  

 -اإلسرائيلي الثاني قد تحقق تلقائياً، وذلك ألن فصل المسار الفلسطيني معناه ضرورة وجود مسار عربي              
الحق في عدم مناقشة القضايا الفلسطينية مع العـرب         إسرائيلي في المفاوضات، وهو أمر يتيح إلسرائيل        

 .طالما أن هناك مساراً خاصاً مع الفلسطينيين باعتبارهم أصحاب الشأن
 أما بالنسبة للمخاطر فإن إسرائيل سوف تواجه المزيد من االنتقادات الدولية، كـذلك سـوف يـؤدي                  -

عربي لصالح حماس، وسوف يـضر ذلـك        تحيزها إلى حركة فتح إلى تحيز الفلسطينيين والرأي العام ال         
بموقف حكومات المعتدلين العرب، بحيث تتوتر عالقات حكومات مصر واألردن مع الـشأن المـصري             
واألردني، وسوف يؤدي ذلك أيضاً إلى انهيار اتفاق مكة بشكل يترتب عليه انهيار مؤسـسات الـسلطة                 

 -نتقـال عـدوى الـصراع الفلـسطيني       الفلسطينية، وسيطرة التطرف على الرأي العام الفلـسطيني، وا        
 اإلسرائيلي من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بشكل سـوف تمتـد تداعياتـه               -الفلسطيني، والفلسطيني 

 .السلبية عاجالً أم آجالً إلى الشارع األردني
 :إدارة الفرص والمخاطر• 

 مفيد يتـيح إلسـرائيل      تسعى إسرائيل إلى إدارة الفرص المتاحة أمامها من أ جل ضمان استقاللها بشكل            
التقدم خطوة لألمام، على المسرح الفلسطيني، بحيث يترتب على ذلك التقدم خطوة عـن طريـق توليـد                  

 :واستغالل الفرص الجديدة، والتي تتمثل في اآلتي
وتتمثل في دفع العرب للقبول بتفكيك المـسارات كـأمر          :  فرص ما بعد تفكيك مبادرة السالم العربية       -

اط في المفاوضات حول التطبيع والتعاون االقتصادي مع إسرائيل، دون التمسك بـالملف             واقع، واالنخر 
الفلسطيني، أو التمسك بموضوع حدود إسرائيل طالما أن الحكومة المصرية ليس لها مشكلة حدود مـع                 
إسرائيل، وأيضاً األردن، وحكومة السنيورة، وفقط تبقى مشكلة الجوالن، وفي هذه النقطة سـوف تلجـأ                

سرائيل إلى المراوغة والحديث عن أن موضوع الجوالن يجب أن يتم حصراً ضمن إطار المفاوضـات                إ
 .الثنائية بين إسرائيل وسوريا، والتي سوف تنظر إسرائيل في أمرها بعد انتهاء التفاوض مع العرب

ات العمليـات   وتتمثل في التغذية العكسية التي سوف تؤدي إليها تداعي        :  مخاطر ما بعد تفكيك المبادرة     -
الوحشية التي سوف تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة وربما في الضفة الغربية، كذلك سوف تتمثـل فـي        
احتمال تمسك األطراف العربية بموقفها الموحد أكثر فأكثر، إضافة إلى أن مساندة إسرائيل لحركة فـتح،               

 كحركة متعاملة مع إسـرائيل      سوف تؤدي إلى جعل األطراف العربية والفلسطينية تنظر إلى حركة فتح          
على النحو الذي يفقدها مصداقيتها الوطنية الفلسطينية وتصبح تماماً مثلها مثل جـيش لبنـان الجنـوبي                 

 .السابق الذي كان يقوده أنطوان لحد
إنه برغم أن الحكومة اإلسرائيلية في تصريحاتها الخاصة باقتحـام قطـاع            : بالنسبة لسوريا، يمكن القول   

ال من بعيد وال من قريب إلى سوريا، فإن سوريا تمثل النقطة األكثر أهمية والتي تقع فـي                  غزة لم تشر    
إن كالً  :  األمريكية في منطقة الشرق األوسط، ولكي نوضح ذلك نقول         -اإلسرائيلية) اللعبة الكبرى (قلب  

ي جميعها تهـدف    من الفرص المتاحة حالياً أمام استغالل إسرائيل، وأيضاً الفرص التي ستتولد أمامها، ه            
 :إلى
 إضعاف حماس والجهاد اإلسالمي، وبالتالي إضعاف األطراف الفلسطينية المؤيدة لسوريا، وهذا معناه             -

 .إضعاف الدور السوري في الملف الفلسطيني
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 تقوية حركة فتح على خلفية تغييب حماس، معناه تقوية موقف حلفاء أمريكا وإسرائيل فـي المنطقـة                  -
، وهذا معناه تقوية نفوذهم فـي الملـف الفلـسطيني،           )تحالف المعتدلين العرب  (جمعهم  العربية، والذين ي  

 .وأيضاً ملف مبادرة السالم العربية
 تفكيك مبادرة السالم العربية، معناه فصل المسارات، وهذا معناه أن تدخل إسرائيل في اتفاقيـات مـع                  -

يع، وتنخرط في عالقات اقتصادية مباشـرة       الدول العربية األخرى وبالتالي تقضي على ملفات عدم التطب        
 .مع بقية دول المنطقة، وسوف تضغط أمريكا بشدة على ضرورة المضي قدماً في هذا التعاون

 فصل المسارات سوف يدعم توجهات فصل مسار ملف الجوالن، وسوف تكون إسرائيل أكثر رفـضاً                -
 .ن العربلمبدأ االنسحاب من الجوالن، طالما أنها حصلت على ما تريد م

 لبنان سوف يكون المحطة القادمة لالحتالل العسكري اإلسرائيلي، وذلـك ألن اقتحـام غـزة بـالقوة                  -
وسـوف تنطلـق طاقـة      .. العسكرية سوف يؤدي لحشد التعبئة الفاعلة في الشارع اإلسرائيلي العدواني         

بيريز قد صرح بـشكل     خاصة أن شيمون    .. العدوان هذه المرة للقصاص واالنتقام من حزب اهللا اللبناني        
غير مسبوق بأنه ال داع للمزيد من القرارات الدولية لكي يتم نزع سالح حـزب اهللا ومراقبـة الحـدود                    

 . اللبنانية-السورية
  17/5/2007موقع الجمل 
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 فتح وحماس، ومرور شهرين على تـشكيل حكومـة الوحـدة            بعد توقيع اتفاق مكة بين حركتي     : الجمل
الوطنية الفلسطينية، اندلعت موجة من االغتياالت المتبادلة بين حركتي حمـاس وفـتح، ووسـط هـذه                 
العاصفة، قدم السيد هاني القواسمة وزير الداخلية الفلسطيني استقالته، بسبب فشله في السيطرة على قوات               

 وعدم قدرته على تطبيق خطة حفظ القانون والنظام التي أقرها ووافق عليهـا              األمن المتعددة االنتماءات،  
 .وزراء الحكومة الفلسطينية

قبل رئيس الوزراء اسماعيل هنية استقالة الوزير هـاني القواسـمة، وبحـسب             : رد فعل حركة حماس   • 
تـسيير  ) مـاس من حركة ح  (النظام الداخلي لمجلس الوزراء سوف يتولى رئيس الوزراء اسماعيل هنية           

 .شؤون وزارة الداخلة الفلسطينية
أبدت حركة فتح عدم قبولها لمبررات االستقالة، وأيضاً لتـولي اسـماعيل هنيـة              : رد فعل حركة فتح   • 

لمنصب وزير الداخلية، وذلك ألن انتماء اسماعيل هنية لحركة حماس، يؤدي إلى جعل منـصب وزيـر                 
ف يترتب عليه اختالل التوازن بين حركتي فتح وحمـاس          الداخلية عملياً في يد حركة حماس، بشكل سو       

 .داخل مجلس الوزراء، وهو توازن تم التوصل إليه استناداً إلى اتفاق مكة
تقول المعلومات الواردة بأن وزير الداخلية الفلسطيني هاني القواسمة قد تم اختياره بعد صراع مرير بين                

خلية، وبعد أن وصل الطرفان إلى طريق مسدود،        حركتي فتح وحماس حول من يتولى منصب وزير الدا        
 :تم اختيار القواسمة، وذلك لتميزه بعدة خصائص، أبرزها

 . مستقل في انتمائه السياسي-
 . ضعيف الشخصية-

كذلك تقول المعلومات بأن الوضع الميداني القائم، لم يكن يعطي وزير الداخلية المستقيل فرصة السيطرة               
 :ملة من األسباب، أبرزهاعلى قوات األمن، وذلك لج

 سيطرة األطراف األخرى على القوات، فمحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية يسيطر علـى قـوى                -
كـذلك فالـضباط    .. قوات األمن الفلسطيني، والحرس الرئاسي  الفلسطيني      : األمن الرئيسية، الممثلة في   

منظمة فتح، األمر الـذي جعـل القيـادة         الفلسطينيون الذين يشرفون على قيادة هذه القوات ينتمون الى          
 .الميدانية لقوات األمن تخضع تماماً لسيطرة حركة فتح، وليس لوزير الداخلية
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 الصراع بين الفصائل الفلسطينية، ال يستطيع وزير الداخلية الفلسطيني عملياً السيطرة عليه، وبالـذات               -
فلسطينية نفسها، بسبب الخالفات بـين       فتح، وذلك ألنه صراع تتورط فيه قوات األمن ال         -صراع حماس 

 .حركتي فتح وحماس، وهو ما ال يستطيع وزير الداخلية التدخل فيه
 أوامر وتعليمات وزير الداخلية ال يتم تنفيذها، فهو ال يستطيع تنفيذ علميات تفتيش أو اعتقاالت، أو ما                  -

 .عليه في الظروف الحاليةشابه ذلك إال بموافقة حركتي حماس وفتح معاً، وهو أمر يصعب الحصول 
 وجود االرتباطات األخرى، فمثالً رشيد أبو شبك قائد قوات األمن في قطاع غزة والءه لمحمد دحالن،                 -

وزير الداخلية السابق، وأحد زعماء حركة فتح، األمر الذي جعل من قوات األمن الموجودة فـي قطـاع                  
ع سعيد صيام وزير الداخليـة الفلـسطيني        كذلك استطا .. غزة تتصرف بشكل معاد تماماً لحركة حماس      

السابق تكوين ميليشيا تضم عدة آالف من الرجال، وهي ميليشيا والءها حصراً لسعيد صيام ولـيس ألي                 
 .طرف آخر

 وجود الحركات المسلحة األخرى، الرافضة التي ال تعترف ال بالسلطة الفلسطينية وال باتفاق مكة، مثل                -
ي وإن كانت ناشطة في العمل المسلح المقاوم إلسرائيل، فإن وجود مقاتليها            حركة الجهاد اإلسالمي، والت   

وأسلحتها ضمن قطاع غزة، قد أدى إلى حدوث الكثير من االختراقات لسلطة وزير الداخلية الفلـسطيني                
 .في حفظ األمن والقانون والنظام

وقطع المساعدات، والخالفـات    الوضع المتدهور في قطاع غزة على خلفية العقوبات االقتصادية الدولية،           
 .السياسية، أدت جميعها إلى تزايد النزعات العدائية بين الفصائل الفلسطينية

تبادل إطالق النار، وسقوط القتلى والجرحى، وانتشار المسلحين والقناصة على  أسطح البنايات، أصبحت              
حركتي حماس وفـتحن وهـو       الفلسطيني داخل غزة بين      -تهدد بإشعال فتيل الصراع المسلح الفلسطيني     
 :صراع يمكن أن تؤدي تداعياته إلى اآلتي

 قيام إسرائيل بعملية اقتحام عسكري واسع النطاق للقطاع، ومن الممكن أن تتذرع إسرائيل هذه المـرة                 -
 .بأنها قد قامت باقتحام القطاع من أجل حماية أرواح المدنيين الفلسطينيين األبرياء من خطر المسلحين

 الفلـسطينية   -ورة النضال الفلسطيني أمام الرأي العام العالمي، وذلك ألن الحرب الفلسطينية           تشويه ص  -
وبالتالي سوف يؤدي ذلـك     .. سوف ينظر لها الرأي العام العالمي والعربي باعتبارها عمل غير مسؤول          

 واحد مـسؤول    إلى جعل الرأي العام العالمي يقتنع بمزاعم إسرائيل القائلة بأنه ال يوجد فصيل فلسطيني             
 .يمكن االعتماد عليه في بناء السالم وتنفيذ خارطة الطريق وحل الدولتين

ـ           - ) خيار أولمـرت  ( انتهاز الحكومة اإلسرائيلية الفرصة لألغراض السياسية، واإلعالن عن ما عرف ب
 أن تـصدر  : وهو الخيار الذي يقوم على اعتماد التصرف االنفرادي األحادي الجانب، وبكلمات أخـرى            

إسرائيل قراراتها إزاء الملف الفلسطيني دون أي مشورة ال مع أمريكا وال مع االتحاد األوروبي، وال مع                 
 .محمود عباس

 تصاعد حالة الفوضى في قطاع غزة سوف تعطي الدبلوماسية المصرية واألردنية مبرراً لتدخل أكبـر      -
وبسبب ارتباط السياسات األردنيـة إزاء      . بواسطة الدبلوماسية المصرية في القطاع، واألردنية في الضفة       

 الفلـسطيني سـيؤدي     -القضايا الفلسطينية باألجندة األمريكية واإلسرائيلية، فإن الدور المتعاظم المصري        
 .إلى زيادة معاناة الفلسطينيين

 الفلسطيني يسير نحو المزيد من االختراقات في مبادرة السالم العربية، وذلك ألن             - الصراع الفلسطيني  -
إسرائيل سوف تجد الفرصة لفرض شرطها بإلغاء البند المتعلق بالملف الفلسطيني في االتفاقيـة، وذلـك                
على أساس أن الملف الفلسطيني قد قطع شوطاً خالل الفترة السابقة التي أعقبت أوسلو، ومن ثـم فـإن                    

ي والتي سوف تـتم      اإلسرائيلية العالقة يجب عالجها ضمن مفاوضات الوضع النهائ        -القضايا الفلسطينية 
 .حصراً بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، برعاية أمريكا

  17/5/2007موقع الجمل 
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 الزهار يسعى بالفتنة للسيطرة على غزة: القدومي .89

قال فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية وزيـر            :  يمامة بدوان  -حوار
ينات سياسية بالرغم من هذا االتفاق وتعهد الجميع علـى أن يـستمروا             هناك تبا ،  خارجية دولة فلسطين  

بالهدوء، إال أن عناصر على ما يبدو في حركة حماس تحاول تحديداً في قطاع غزة تعطيل هذا االتفاق،                  
واألحداث األخيرة هي خير دليل على هذه الظاهرة التي تتكرر بين كل اتفـاق وآخـر، ولكـن القيـادة                    

 حماس في دمشق كانت مخلصة في تعهداتها بينما القيادة في غزة وعلى رأسهم محمود               المركزية لحركة 
الزهار ال يريد إنجاح هذا االتفاق ويعتقد أن بإمكانه السيطرة على القطاع من خالل هـذه الفتنـة التـي                    

 ومع األسف الـشديد فـإن     . يثيرها من يوم آلخر، في حين نرجو أن تتوقف مثل هذه التصرفات الرعناء            
الخالفات أدت الى وقف المقاومة ضد االحتالل والقبول بتهدئة طويلة المدى، األمـر الـذي أدى الـى                  

لـذلك  . إضعاف المقاومة وجعلها تتمرد وترفض االلتزام بتعهداتها السابقة وتستمر اعتداءات على غـزة            
وم بالمـشاركة فـي   نناشد كافة المنظمات والفصائل في المقاومة اتخاذ قرار لفرض العقوبات على من يق     

الفلتان األمني بغض النظر عن انتماء هذا المشارك ألي فصيل، سواء كانت حركة فتح أو غيرهـا مـن                   
  .”اإلسرائيلي“الفصائل، حتى نستطيع الوقوف وحدة وطنية واحدة أمام العدو 

ادم سياسي   الفلسطينية ومن هو المسؤول عنه والذي يؤدي الى تص         - أين الخلل في العالقة الفلسطينية    * 
  وأمني؟ وهل سيؤول األمر الى حرب أهلية؟

ال نظن أن شعبنا سوف يتورط بحرب أهلية، فهناك عناصر من حركة حماس مع قياداتهـا تـرفض                  - 
أبـو  (االنجرار الى حرب أهلية، حيث إن التعهدات التي قطعتها قيادة حماس وعلى رأسها األخ المناضل              

كما أن  . عمال الشاذة التي تمس المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني       لن يرضى مطلقاً بمثل هذه األ     ) الوليد
األخ إسماعيل هنية رئيس الحكومة الوطنية يرفض مثل هذه الممارسات، لذلك ال نعتقد أن األمر سـيجر                 
الوضع الراهن في غزة الى حرب أهلية، بل ستكون هذه األحداث مع المعارضة الشديدة لكافة الفـصائل                 

  .لسطينية درساً لهؤالء الخوارجوالجماهير الف
أما بالنسبة للمسؤول عن الخلل في العالقة الفلسطينية الداخلية، فال شك أن الحصار هو المـسؤول األول                 

، وهـذا يعنـي أن الحـصار الـذي فرضـته         ”ليس للبطون الجائعة آذان   “عن هذا الخلل، فقد قال المثل       
أني ألعجب  “لمسؤول األول عن الفلتان األمني، لقد قيل        ودعمته أمريكا والدول األوروبية هو ا     ” إسرائيل“

  .”من إنسان ال يجد قوت يومه، كيف ال يخرج على الناس شاهراً سيفه
وأعتقد أن الجوع واألمن عنصران يقوم عليهما المجتمع، ونحن بلد صغير ولسنا كالصين حتى نتحمـل                

علها تخـضع الـشعب الفلـسطيني لمطالـب         ل” اإلسرائيلي“هذه الضغوط الدولية التي تتفق مع االحتالل        
  .االحتالل

تردد أخيرا أن الرئيس أبومازن قد يعلن حالة الطوارئ بسبب األحداث في غزة، كيف تنظـرون الـى                  *
  األمر؟ وهل سيعود بنتيجة إيجابية على الشعب الفلسطيني؟

ـ               - زمن حتـى ال  حقيقة، مثل هذه األحداث تحتاج الى فرض حالة الطوارئ ولو لفترة قـصيرة مـن ال
يتعرض المواطنون األبرياء لألذى خالل هذه الموجة الهمجية التي يثيرها الخارجون عن القانون، وحتى              
تتيح الفرصة لقوى الخير من كافة الفصائل التخاذ اإلجراءات الضرورية لوقف الفلتان األمني ومنعه من               

  .االستمرار
مكن أن يؤسس عالقة صـحية فلـسطينية داخليـة           م 1968هل ترى أن االلتزام بالميثاق الوطني لعام        *

  ويصوب طريق الصراع مع االحتالل؟
نعم، ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية وكافة مواثيق فصائل المقاومة تبقى كما هي، وال يجـوز بـأي                  -

حال من األحوال أن تتبدل وتتغير، فميثاق المنظمة وضع بموافقة تامـة مـن جميـع القـوى الوطنيـة              
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 وبذلك ال يمكن تغييره، إال من خالل مجلس وطني شرعي يضم جميع القوى السياسية للشعب                والفصائل
  .الفلسطيني، وليس من خالل اجتماع اعتباطي لكل مارق طريق

 هو الميثاق القائم بحيث ال يجوز ألحد إجراء أي تبديل أو استبدال عليه إال               1969وهكذا نقول ان ميثاق     
  .المقبل ويتخذ القرار المناسبعندما يجتمع المجلس الوطني 

  18/5/2007الخليج اإلماراتية 
  

  !وفضيحة االنفالت في فلسطين... الفصائل والعوائل .90
  أسعد عبد الرحمن. د

أخيراً، قدم وزير الداخلية الفلسطيني استقالته النهائية بعد أن كان قد ربطها بتضارب الـصالحيات بينـه                 
دام اإلمكانات المالية واللوجستية لتنفيذ الخطة األمنية التي وافـق          وبين بعض قادة األجهزة األمنية، وبانع     

وكان الوزير قد اقتنع بأن واقع الحال القائم عبء ثقيل ال يستطيع التقـدم فيـه                . عليها الرئيس الفلسطيني  
عن سياسة االستقطاب واالحتراب بأساليب مختلفة،      " حماس"و" فتح"خطوة إلى إلمام ما لم تتوقف حركتا        

) وقـد حـصل   (ها معلن وبعضها تحت الطاولة، حيث بدا أن كالً من الحركتين تستعد القتتال قادم               بعض
فحالة التمزق  "! عوائل"أو  " فصائل"نتيجة عدم الثقة المتبادلة بين الطرفين، ناهيك عن األطراف األخرى؛           

ؤالء ومع ظـاهرة    ولم تنفع مع ه   . سادت أوساطاً معينة، لكن مؤثرة، في قطاع غزة       ... والجهل والجشع 
االنفالت األمني مناشدات متكاثرة بدءاً من السلطة وأجهزتهـا األمنيـة المتعـددة، مـروراً بالفـصائل                 

وفي هذا السياق، معروف    . ومؤسسات المجتمع المدني، وانتهاء بصراخ أفراد الشعب وإعالمييه ومثقفيه        
ولى الفلسطينية، وتكرسـت فـي ظـل        أن ظاهرة الفلتان األمني تزامن ظهورها مع نهاية االنتفاضة األ         

" الفلتـان "ويمكن إرجاع أسـباب     . السلطة عبر تنوع األجهزة األمنية وتناحرها في ظل انتفاضة األقصى         
والفوضى المصاحبة له إلى أسباب متنوعة ومتشعبة ومتداخلة تحكم الوضع الفلـسطيني، خاصـة فـي                

ي نسب الفلتان األمني، وأضحى سكانه يعيشون حالة        الذي بات يحتل المرتبة الثانية بعد العراق ف       " القطاع"
، أفرزت في المحصلة مظـاهر      )فصائل، عوائل، أمراء حرب، ومرتزقة    (رعب شاركت فيها جهات عدة      
  !  إلى طريق الهالك للشعب والقضية-ال قدر اهللا-وممارسات سيؤدي استمرارها 

سؤولة عن حالة الفلتان، ظهرت أسـئلة       ولتسليط الضوء على هذه الظاهرة المفزعة، وتحديد الجهات الم        
من الذي ال يطبق القانون؟ ومن يعمل على تجاوزه؟ ومن الذي يثير الفوضى؟ وفي معرض               : لعل أهمها 

 16(دراسة أعلنتهـا فـي      " الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن    "اإلجابة عن هذه األسئلة، وضعت      
قامت بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي أثنـاء االنتفاضـة         اإلجراءات التي   "أكدت فيها أن    ) 2007إبريل  
من تدمير مقرات السلطة الفلسطينية، ومراكز اإلصالح والتأهيل التابعـة لهـا، واالجتياحـات              (الحالية  

المتكررة لألراضي الفلسطينية، ومنع عناصر الشرطة الفلسطينية من أداء مهماتهـا بـسالحها وزيهـا               
...)  عناصر األجهزة األمنية، وإبعاد عدد كبير منهم من الضفة إلى القطـاع            الرسمي، واعتقال العديد من   

ساهمت في وضع العراقيل أمام قيام تلك األجهزة األمنية بدورها في نطاق حفظ األمن والنظام، وعـدم                 
". من القيام بدورها المنوط بها في تعقب الجناة، والقبض علـيهم          ) الشرطة(تمكن سلطة الضبط القضائي     

إلى تحميل سلطات االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية القانونية والفعلية بشكل أساسـي           " الهيئة"خلصت  وقد  
كونها قوة احتالل يقع على عاتقهـا       "عن حالة االنفالت األمني وغياب سيادة القانون في مناطق السلطة،           

 1994ف الرابعـة لـسنة      حفظ األمن والنظام في األراضي المحتلة، التي تنطبق عليها أحكام اتفاقية جني           
ال يغفل مسؤولية السلطة عـن تفـشي تلـك          " الهيئة"غير أن تقرير    ". بشأن حماية المدنيين وقت الحرب    

ذلك أنه من الثابت أن األسباب الرئيسية ذات طبيعة سياسـية واجتماعيـة داخليـة، فاقمهـا                 . الفضيحة
ن كانا قد اتفقا سياسياً في مكة المكرمة        اللذين، وإ ) فتح وحماس (االختالف األيديولوجي بين قطبي الحكم      

وشكال نظاماً برأسين، فإن هذا االختالف يمكن أن ينسف نهائياً، في أي لحظة من لحظات حالة التـوتر                  
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فطالما استمر امـتالك الرأسـين ألجهزتهمـا األمنيـة          . التي تسود حالياً بينهما   ) بل قل االقتتال  (الشديد  
األجهزة األمنية المختلفة   "يومها، أكدت الهيئة أن     .  حالة االنفالت األمني   المتنافرة، فإن ذلك الحال سيغذي    

تعمل بشكل مستقل، دون تنسيق كاٍف فيما بينها بخصوص ضبط األوضاع األمنية، ومنع ارتكاب الجرائم               
كما أن بعض هذه األجهزة يمارس مهام الضبط القضائي، بمـا يمثـل اعتـداء علـى       . وتعقب مرتكبيها 

هاز الشرطة المخول قانوناً هذه الصفة، إضافة إلى قيامها باعتقال المواطنين بوجـه غيـر               صالحيات ج 
مشروع ومخالف للقانون، وتوقيفهم لمدد طويلة في مراكز التوقيف الخاصة بهذه األجهـزة، دون اتبـاع                

نون، فهو يلحظ   وما دامت األوضاع كذلك، فإن المواطن لم يعد مقتنعاً بالقا         ". اإلجراءات القانونية السليمة  
أن معظم هذه االعتداءات وقعت من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، أو هي وقعت في ظل عدم قيام هـؤالء                   

لجوء المـواطن إلـى     " طبيعياً"لذلك، كان   . بدورهم في حفظ األمن والنظام في المناطق التي يكلفون فيها         
فكر العشائري السلبي الجوهر، فزاد الطـين       عائلته وعشيرته، أي أنه مع استمرار الفلتان األمني، ساد ال         

الذي شهد قتـاالً    " القطاع"بلة، وباتت بعض العشائر القوية، عدداً وعدة، تسيطر على مناطق مختلفة من             
بل إن األمن الداخلي تهدد أكثر من ذي قبل بفعل انتشار األسلحة غير المرخصة بين               . بين العشائر نفسها  

وفي هذا النطـاق، لـم      . ئل وعشائر وحمائل، بل وأمراء حرب ومرتزقة      في عوا " المنتظمين"المواطنين  
 إيجاد حل ناجع لهذا الواقع وهو ما يؤشر إلى حال خطير ينذر بما              -السلطة والحكومة -" الرأسان"يستطع  

ال تحمد عقباه، بعد أن تجرأت الفصائل والعوائل وحولت األحياء التي تعتبر معاقل لهـا إلـى مربعـات       
رة، بل هي قامت بإغالق جميع الطرق والشوارع التي تؤدي إلى مناطق سكناها بالمتـاريس،               كبي" أمنية"

 نتعاطف مـع أي     -حقاً-ونحن  . ونشرت المسلحين من أفراد العائلة على مدار الساعة بغرض الحراسة         
ع، فما من وزير داخلية بقادر على هزيمة هذه الفضيحة في القطـا    ! وزير للداخلية في مثل هذه األوضاع     

وانتشاله من بؤسه الجديد المتمثل في الفوضى والفلتان ومافيا تجار الـسالح والقتـل بـدون أن يـدرك                   
واجبهم في حماية المجتمع والسعي نحو تحقيق سيادة القانون، ومحاسبة كل مقصر ناهيك             " صانعو القرار "

لتعـاطي مـع المواقـف      أن يفرقا بين ا   ) فتح وحماس (والمطلوب من رأسي الحكم     ! عن السارق والقاتل  
السياسية والتعاطي مع الحياة المدنية اليومية، وأن يوقنا أنه البد مـن تعزيـز اإلدراك لـدى المـواطن                   
الفلسطيني بأنه جزء من مؤسسات السلطة، وأن الفلسطينيين جميعاً شركاء في المجتمع وفي واجب تحمل               

إعادة البناء الثقافي علـى قاعـدة إدراك أن         أما ما هو أكثر أهمية وحيوية من ذلك كله فهو           . المسؤولية
إنما هو ظاهرة ناجمة عـن غيـاب        ) الفصائلي والعشائري وتعزيز دور أمراء الحرب     (االنفالت األمني   

إنـه  . فاالنفالت األمني هو نتيجة وليس سبباً     ! العشائرية" ثقافة"الفصائلية و " ثقافة"لصالح  " المواطنة"ثقافة  
الفـصيل والفـرد    " ثقافة"وة على االنفالت الثقافي واالجتماعي الذي يكرس        نتاج االنفالت السياسي، عال   

وهذا هو جذر األوضاع المزرية التي وصل إليهـا         ! الخ، على حساب ثقافة المواطن    .. والعائلة والعشيرة 
عالمثالثيـة  (الحال في فلسطين، وإلى ما هو أفدح في العراق والصومال، وما قد يحدث في أقطار عربية                 

  ! ما لم تتحقق سيادة المواطنة على غيرها من سيادات متخلفة) أخرى
  18/5/2007االتحاد االماراتية 

  
  الفلتان األمني واالقتتال الداخلي الفلسطيني الى أين؟ .91

  عزمي الخواجا
 وحتى اآلن حالة من االوضاع المأسـاوية، فباالضـافة          2006تعيش الساحة الفلسطينية منذ اوائل العام       

سرائيلي، تعيش االزمات الخانقة، األزمة المالية واالقتصادية والسياسية، ثم حالة من الفلتـان             لالحتالل اال 
لم تشهد مثلها الساحة الفلسطينية، منـذ       -الفلسطيني-األمني وفوضى السالح، واالقتتال الداخلي الفلسطيني     

لقـد مـرت الثـورة       وحتى اآلن،    1967نشوء المقاومة الفلسطينية وظهور العمل الفدائي بعد حزيران         
الفلسطينية المعاصرة بحروب ومعارك قاسية ومريرة مع االحتالل االسرائيلي، وقام الشعب الفلـسطيني             
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، ورغم شراسة االحتالل االسرائيلي     2000 والثانية عام    1987بانتفاضات شجاعة االولى في اواخر عام       
م ينل من عزيمة هـذا الـشعب، ولـم          وممارساته الوحشية واالجرامية، ضد الشعب الفلسطيني، اال أنه ل        

يستطع ان يكسر شوكة هذا الشعب، وبالتالي بقي صامداً لم يستسلم، وبقي مرابطاً على أرضه، ومتمسكاً                
بحقوقه الوطنية والثابتة، وصمد أمام هبوب العواصف واالعاصير، وامام كل المآسي التي واجهها، رافع              

في سبيل ذلك قوافل الشهداء، قافلة بعد قافلة، واالف المعتقلين          الرأس ومتحديا االحتالل االسرائيلي، وقدم      
الذين ال يزالون يقبعون في سجون االحتالل، وقد وصل عددهم حوالي احد عشر الف اسـير ومعتقـل،                  

  .وهم صامدون غير مطأطئي الرؤوس امام جالديهم في زنازين وأقبية السجون
 والشعب الفلسطيني يسعى الى تشكيل حكومة الوحدة        ومنذ فوز حركة حماس واستالمها رئاسة الحكومة،      

الوطنية، والى تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، والى حل االزمات التي اصبحت مستعصية وهي األزمة              
المالية واألزمة االقتصادية، لالنتقال الى حل االزمة السياسية، وبدء المفاوضات لحل عادل ودائم وشامل              

ر مؤتمر دولي، ومفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين واسـرائيل، لتحقيـق حـل             للقضية الفلسطينية، عب  
االسرائيلي، يقوم على اساس تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضية فلسطين           -الصراع الفلسطيني 

  .ومنها حق العودة والقدس الشريف واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة
مكة، وشكلت حكومة الوحدة الوطنية، واستبشر الناس خيرا، وعقدت اجتماعات أوليـة مـن              وعقد اتفاق   

أجل تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وبدأ العمل من أجل رفع الحصار المالي واالقتصادي عن الشعب               
الفلسطيني، ونشط الرئيس محمود عباس، من أجل ذلك، وكذلك نشط عدد من الوزراء وتحرك الجميـع                

 الدول العربية واالسالمية وفي دول االتحاد االوروبي وغيرها، وبدأت االمور تتحرك الى األحـسن،               في
وبدأ الرئيس ابو مازن يلتقي مع ايهود اولمرت ولكن دون فائدة، وبدأ حراك عربي من أجـل المبـادرة                   

احة الفلـسطينية   العربية وقبولها من قبل اسرائيل، ولكن دون جدوى، كما بدأت اميركا تتحرك على الـس              
واالسرائيلية وقدمت مبادرة لكن دون جدوى، وان اسرائيل ماضية في بناء الف وحـدة سـكنية لـربط                  

  .مستوطنات شمال القدس بمستوطنات جنوب القدس وفصل القدس عن الضفة الغربية تماماً
 وبقـي مقطـوع     ان اتفاق مكة بحاجة الى تقييم وبحاجة الى استكمال وبحاجة الى تفعيل، وهذا لم يحدث              

الجذور، فرغم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، اال أن الفلتان االمني ال يزال مستمراً، واالقتتال الداخلي ال                
زال مستمراً، ولم يوضع له حد حتى اآلن، وال يزال الدم الفلسطيني يـسفك بأيـد فلـسطينية وبـسالح                    

ي، وال يجوز ان تستمر هـذه الظـاهرة،         فلسطيني، وقد سبق أن قلنا يجب وضع حد نهائي للفلتان األمن          
مستغلة المناكفات السياسية والتصعيد االعالمي والمهاترات التي بدأت قبل اتفاق مكـة واسـتمرت مـع                

  .االسف بعد اتفاق مكة بين حركة حماس وحركة فتح وكلها رافقت هذا االقتتال
ع ضريبة الدم بدون ثمن، ويدفع قوت       ال بد أن نرتب بيتنا الداخلي الفلسطيني، ألن الشعب الفلسطيني يدف          

عياله واوالده، وقلنا يجب على القيادات الفلسطينية والمنظمات الفلسطينية ان تكون جميعها عند مـستوى               
المسؤولية، لتنقذ هذا الشعب مما هو فيه، الن االقتتال الداخلي خط أحمر، غير ان هذا الكالم لـيس لـه                    

السالح، وال يجوز سفك دم الشعب الفلسطيني بسالح فلسطيني، وال          معنى، وقلنا ال يجوز ان يقتتل رفاق        
يجوز رفع السالح الفلسطيني في وجه المواطن الفلسطيني سواء كان مدنيا أم عسكرياً، ويجب الـتخلص                
من فوضى السالح وال بد من ضبطه وسحب المسلحين من الشوارع وتطبيق العـدل والقـانون علـى                  

  .االقتتالالجميع، لكن رغم ذلك يستمر 
لقد شكلت حكومة الوحدة الوطنية، واطلقت كل المناشدات لالطراف المعنية بوقف االقتتال وان الـسالح               
الفلسطيني يجب ان يوجه ضد االحتالل االسرائيلي، لكن كل ذلك لم ينفع، ولم تستجب االطراف المعنيـة        

حت خطيرة، وهـذا الوضـع مـن        لهذه المناشدات وهذه النداءات الصادقة، واالمور أخذت تتعقد، واصب        
الفلتان االمني واالقتتال الداخلي الى أين؟ والى أين تسير االمور؟ وما هو الحل؟ وكيف نوقف نزيف الدم                 

  الفلسطيني الذي يسفك بايدي رفاق السالح؟ الى أين والى متى سيتمر هذا الحال المزري والمخجل؟
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سطيني امام العالم، ويشمت فينا االعداء، كما يعقد        ان ما يجري من اقتتال يشوه صورة وثورة الشعب الفل         
من حل مشاكلنا وازماتنا، وال شك ان اطرافاً خارجية لها مصلحة في ذلك، وتصب الزيت علـى النـار                   
لتبقى مشتعلة، كما ان اطرافاً داخلية لها مصلحة ايضاً، وال تريد الخير لهذا الـشعب، وال تريـد الحـل                    

ا يحدث، وما تفسير استمرار هذا القتال؟ انها مصالح ذاتية وشخصة، انهـا             لقضيته، واال ما تفسير كل م     
انانية وعصبوية عند البعض، وال يجوز ان يكون هؤالء فوق القانون، ويأخذ كل انـسان حقـه بيـده،                   
وهؤالء ال يمثلون الشعب الفلسطيني، وال يجوز للعائالت ان تكون فوق القـانون، وان يـستمر األخـذ                  

  . الساحة بالدماء، فالفعل له رد الفعل، والقتل يجر القتل، وال يجوز ان يستمر الوضع هكذابالثأر، ونغرق
وحتى ال يضيع شعبنا في معمعة هذا االقتتال، ويعيش في دوامته وفي حالة العنف الداخلي، فـال بـد ان       

ح وحمـاس   يتوقف األخذ بالثار، ويترك الموضوع للقانون، ليعود الحق لصاحبه، وان تضبط حركتا فـت             
  :اعضاءهما ولكن ازاء ما يجري نؤكد على ما يلي

 ان يستمر الشعب الفلسطيني في العمل والنضال والمقاومة وهذا حقه من أجل تحقيق اهدافـه النهـاء                  -
  .االحتالل االسرائيلي من أرضه

لعليا للشعب   احترام االتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع اسرائيل بما يحمي المصالح ا             -
  .الفلسطيني ويصون حقوقه الوطنية الثابتة

 تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، بحيث تنضم اليها حركتا حماس والجهاد االسالمي، ويعـاد               -
تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بحيث يكون معبراً عن تجمعات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج              

  .حاً، وتشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تشكيالً جديداًوممثالً له تمثيالً صحي
 استمرار ومواصلة الجهود في رفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني، وكذلك استمرار الجهود في               -

حشد الدعم العربي واالسالمي والدولي ماليا واقتصاديا وسياسيا للخروج من هذه االزمات التي يعيـشها               
  .شعب الفلسطينيال
االسرائيلي حالً عـادالً ودائمـاً،      - بدء المفاوضات للحل النهائي مع اسرائيل لحل الصراع الفلسطيني         -

وضمان حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والثابتة بازالة جميـع المـستوطنات المقامـة علـى االرض                
لقوات االسرائيلية انسحاباً كامالً    الفلسطينية في الضفة والقدس، وازالة جدار الفصل العنصري وانسحاب ا         

 واقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة وعاصـمتها القـدس           1967الى حدود الرابع من حزيران      
  .الشريف

 يرافق هذه الخطوات وقف التدهور االقتصادي واالجتماعي ومعالجة الفقر الذي تجـاوز فـي الفتـرة             -
  .%50لة الذي يزيد على وكذلك معالجة موضوع البطا% 70االخير 

 فتح ملف الفساد ومحاسبة المفسدين ماليا واداريا، حيث ان هذا الملف ال يتحدث عنـه احـد وال زال                    -
  .بعض المفسدين في مناصبهم، وهؤالء اثروا على حساب الشعب الفلسطيني

  . تحرير كافة االسرى والمعتقلين من سجون االحتالل ودون تمييز-
 الخاص بقضية الالجئين، وانه ال سـالم مـع          194 اسرائيل لحق العودة بتنفيذ قرار        التأكيد على تنفيذ   -

  .194اسرائيل بدون تحقيق قرار 
ان ما يجري في قطاع غزة من احتراب داخلي بين رفاق السالح، والذي يدفع ثمنه الشعب، يجب ان ال                   

لداخلي، وان ال نيأس مـن ذلـك        يثنينا عن اهدافنا الرئيسية، وان نعمل على خطين، خط وقف االقتتال ا           
رغم االتفاقات العديدة التي تمت بين فتح وحماس لوقف االقتتال، وان نكـون حريـصين علـى قلعتنـا                   
الداخلية، والخط الثاني هو السعي حثيثا النهاء االحتالل وازالة الجدار واالستيطان مـستغلين الظـروف               

  .أهدافنا كاملةالدولية واالقليمية والعربية التي تناصرنا لتحقيق 
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   يمكن ان تكون قيادة بهذا الجهلال .92
  جهاد الخازن

اليوم، ونحن مقبلون على صيف آخر، أسحب اعترافـي         . في الصيف الماضي سحبت اعترافي بإسرائيل     
  .وكل فصائل الشر أعوان إسرائيل" فتح"و" حماس"بحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وبـ

عو مصر والمملكة العربية السعودية تحديداً، وكل الدول العربية، الى قطع العالقـات مـع الحكومـة                 أد
الفلسطينية، كما أدعو أبو مازن الى االستقالة، فالحكم يحتاج الى حزم، وأحياناً الى بطش والـى كـذب                  

 مـن هـذا فهـو       والرئيس الفلسطيني ال يملك شيئاً    . واحتيال ومراوغة ومسايرة، ثم البطش مرة أخرى      
  ".آدمي"باللهجة الفلسطينية 

لم أفاجأ بموجة االقتتال في قطاع غزة، فقد كتبت في هذه الزاوية قبل ستة أسابيع أن الفلسطينيين مقبلون                  
في قطاع غزة ليس هدفه مواجهة اسرائيل، بل        " فتح"و" حماس"على حرب أهلية، وأن تهريب السالح الى        

ألول واألخير والوحيد التنازع على السلطة والطمع في الحكم، ولـو كـان   االستعداد لحرب أهلية سببها ا 
  .على اشالء األهل

تعـد لحـرب    " فتح"، فأنكروا وقالوا إن     "حماس"وازددت اقتناعاً بتقديري خطر الوضع عندما سألت قادة         
  .تعد لهذه الحرب" حماس"فأنكروا بدورهم وقالوا إن " فتح"أهلية، وعندما سألت قادة 

" حمـاس "تلوثت بشهوة الحكم في عشر سنوات، و      " فتح"ان من دون صدقية فلسطينية أو عربية، و       الطرف
وأنا أكتب من عمان، في طريقي الى البحر الميت ومؤتمر الشرق األوسط للمنتـدى              . تلوثت بها في سنة   

كـل  " في العاصمة األردنية، وفصائل صغيرة ترفـع شـعار           1970االقتصادي العالمي، وأذكر صيف     
  .وتسيء الى البلد الذي احتضنها" لسلطة للوطنيينا

وعندما طـرد الملـك حـسين       . كنتُ ال أدخل فندق األردن إال وُأعطى منشورات تدعو الى قلب الحكم           
" القيادة العامة أِلـف   "و" الديموقراطية"و" الشعبية"الجماعات المسلحة اتُّهم وقوطع كأنه هو المذنب، وليس         

بريل وزعرور، وألْف مسلح مأجور كانوا يبيعون علب الـسجائر المهربـة فـي          وج" القيادة العامة باء  "و
  .شوارع عمان

ال أكتب غاضباً اليوم، فقد كتبتُ كل هذا في حينه، وبعد ذلك، وكنتُ في فندق عمان عندما احتلته الجبهة                   
  .، وأخذت النزالء األجانب رهائن وتركتنا نحن العرب1970) يونيو(الشعبية في حزيران 

 سنة من تاريخ لم يعلّم الفصائل الفلـسطينية شـيئاً سـوى             37و" فتح"و" حماس"من الجبهة الشعبية الى     و
  .مضاعفة الجهد لخسارة القضية التي كانت دائماً أفضل وأنبل من الذين انتدبوا أنفسهم لرفع لوائها

المخيمات الفلسطينية في   أبو عمار في لبنان؟ لن أنكأ جراحاً، وإنما أسجل أن وضع            " حكم"هل ُأعيد كيف    
  .لبنان اليوم خطأ، ويجب ان تخلو من كل سالح، وأن توضع تحت سلطة الحكومة اللبنانية مباشرة

اليوم يقتل فصيالن فلسطينيان الفلسطينيين، ويخرج كل منهما بأعذاره ويتّهم الفصيل اآلخر، والمحـصلة              
، والفلسطينيون يقتلون بأيدي قتلـة      "حماس"عن  تقول الحقيقة   " فتح"، و "فتح"تقول الحقيقة عن    " حماس"أن  

  .من الفصيلين
أكتب متعمداً بقلم الغضب ألنني أريد أن أقول الحقيقة، فمن عادتي اذا كتبتُ غاضباً أن أتوقف حتـى ال                   

غير أنني اليوم أكتب الحقيقة الغاضبة، حتى ال أعود بعد سـاعة            . أكتب ما أندم عليه، ثم أعود وقد هدأت       
  .كتب نصفها أو ربعها وأرشّ على الموت السكر، كما يقول المثل الشعبيأو يوم، فأ

ما يحدث في قطاع غزة اليوم هو سقوط القيادة الفلسطينية، وال يمكن ان تكون قيادة بهذا الجهل والقـدرة    
  .على الجريمة وتستحق اسمها

لم وهـو يعلـم أن      ادارة بوش ضغطت على الرئيس محمود عباس إلجراء انتخابات فلسطينية، وهي تع           
وهي مـصنفة منظمـة     " حماس"وفازت  ". فتح"ستفوز، ال بفضل شيء حققته، وإنما بفضل فساد         " حماس"

ارهابية في الواليات المتحدة وأوروبا، وحققت ادارة بوش ما تريد، فقد قاطعت الفلسطينيين، وفرضـت               



  

  

 
 

  

            49 ص                                      725:                                 العدد18/5/2007الجمعة : التاريخ

انهـا  " فـتح "ا لم تـصدق     وكم. إرهابية" حماس"حصاراً على حكومتهم وصل الى حد التجويع بحجة أن          
أنها دخلتها، ولعب الفصيالن لعبة أعداء الفلسطينيين في أميركـا          " حماس"خرجت من السلطة، لم تصدق      

بمعاناة الفلسطينيين حوالى سنة وهي في الحكم، ألنها كانت توصل بعـض            " حماس"وإسرائيل، فلم تهتم    
، وإنما عملت كل ما في وسـعها لزيـادة          "فتح"العون الى محازبيها الذين لم تهتم بغيرهم، ولم تساعدها          

  ".حماس"المعاناة الفلسطينية بالتآمر على 
أولمرت دفعتا الفصيلين الى    / أن ادارة بوش وحكومة شارون    " فتح"و" حماس"كيف يمكن أن تجهل قيادتا      

ن بدورها، ثـم    هذا الوضع، وأن االقتتال الحالي يقوم بمهمة اسرائيل نيابة عنها، فيما هي تقتل الفلسطينيي             
نسمع عن صواريخ القسام وسديروت، وهذه الصواريخ ال تفعل شيئاً سوى ان تعطي اسـرائيل العـذر                 

  .الستخدام صواريخ حقيقية وقتل مزيد من الفلسطينيين
حكومة الالوحدة الوطنية الحالية قامت بعد وساطة حميدة وضغط مـن حكومـة الملـك عبـداهللا بـن                   

 عربية كثيرة، ودخلها أطرافها ال عن قناعة، بل تحت الضغط حتـى ال              عبدالعزيز، وجهود مصر ودول   
  .نقول اإلكراه

  .وهذا هو الوضع اليوم". اللي بتجرو عالصيد ال خير فيه وال في صيدو"هناك مثل فلسطيني 
أسحب اعترافي بالحكومة الفلسطينية، وأدعو الدول العربية الى سحب اعترافها بها، ومقاطعتها وطـرد              

  .هذه الحكومة من عواصمها، ثم أدعو اهللا ان يرأف بالفلسطينيين، ألن لم يبقَ عندي سوى الدعاءممثلي 
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  ناجي صادق شراب. د
كما تتحمل الدول العربية والفلسطينيون مسؤولية مباشرة في استرجاع حقوقهم وانتهاج سياسـات أكثـر               

عرف كيف تخاطب النفس أوال والعالم ثانياً، لغة تقوم في أحد ركائزها إلى المصلحة المتبادلـة                عقالنية ت 
من ناحية، وعلى القوة والتأثير من ناحية أخرى، والمبادرة الى تقديم رؤية واضحة ومحددة، وهـو مـا                  

ـ               ادرة العربيـة   حدث فعال على المستويين العربي والفلسطيني، فقد أبدت الدول العربية ومن خـالل المب
” إسـرائيل “والدخول في عالقات سالم شاملة مقابل التزام        ” اإلسرائيلي“ استعداداً لتسوية الصراع العربي   

باالنسحاب من األرض العربية، وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وحل عادل لمشكلة              
الصعيد الفلسطيني فقد أبـدى الفلـسطينيون،       أما على    ،194الالجئين الفلسطينيين بناء على القرار رقم       

في التقيد وااللتزام بما وقعوا عليه من اتفاقـات مـع الفلـسطينيين،             ” إسرائيل“وعلى الرغم من مماطلة     
مرونة سياسية واسعة، وذلك من خالل تشكيلهم لحكومة الوحدة الوطنية والتزامهم بـالقرارات العربيـة               

لتمسك بالمفاوضات وتأكيدهم على وجودهم كشريك حقيقي للـسالم،         والشرعية الدولية ونبذهم للعنف، وا    
مما يعني تقديمهم لتنازالت في هـذا       1967حزيران  / واستعدادهم لقبول دولة على حدود الرابع من يونيو       

في بناء المستوطنات والجدار علـى حـساب األرض         ” إسرائيل“الشأن، هذا في الوقت الذي تستمر فيه        
  . بحيث تقوم دولة ال تتوفر لها عوامل البقاء منذ البدايةالفلسطينية المتبقية 

تبقى المسؤولية الدولية المباشرة في تهيئة البيئة السياسية المناسبة لتسوية سياسية عادلة تحقق التوازن في               
الحقوق، ومسؤولية المجتمع الدولي يقصد بها الدول المتحكمة في صناعة القرار الدولي فـي المنطقـة،                

ز المسؤولية التاريخية ألوروبا في نشوء القضية الفلسطينية، والمـسؤولية الـسياسية للواليـات      وهنا تبر 
وكذلك مسؤولية األمم المتحدة في التأكيـد علـى         . المتحدة في استمرار الصراع من دون حل حتى اآلن        

طيني فـي   القرارات التي أصدرتها بشأن القضية الفلسطينية، والتي تؤكد في مجملها حق الشعب الفلـس             
لتغيير معالم األرض الفلـسطينية مـن       ” إسرائيل“تقرير مصيره، وبطالن كافة االجراءات التى اتخذتها        

  . مستوطنات وغيرها
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أما البعد السياسي فيتلخص في مسؤولية المجتمع الدولي، على اعتبار أنه الذي أوجد القضية في فـرض                 
الرافضة للتعامل والتقيـد    ” إسرائيل“وفرضها على   تسوية سياسية مستندة الى قرارات الشرعية الدولية،        

والمجتمع الدولي يملك الكثير من الوسائل للتأثير فـي الـسلوك الـسياسي ل              . بقرارات الشرعية الدولية  
، أما المسؤولية األخالقية، فالفلسطينيون وعلى الرغم من عدم مسؤوليتهم عن المسألة اليهودية،             ”إسرائيل“

لية حلها على حساب أرضهم وترحيلهم منها بالقوة، وهنا يتحمـل األوروبيـون             فهم الذين تحملوا مسؤو   
مسؤولية أخالقية ازاء الشعب الفلسطيني، وما يقدم للفلسطينيين من مساعدة مالية ليس منة دولية بل هـو                 

  . من باب الحد األدنى من المسؤولية التاريخية والسياسية واألخالقية
دولي عامة، والواليات المتحدة وأوروبـا خاصـة، مراجعـة سياسـاتها            في هذا السياق على المجتمع ال     

ومواقفها ومسؤولياتها إزاء الشعب الفلسطيني وقضيته وممارسته لحقوقه، بدالً من ممارسـة سياسـات              
الحصار المالي والسياسي المفروضة على الشعب الفلسطيني ألنه مارس خيـارة الـديمقراطي واختـار               

 بهذه الدول أن تشجع الشعب الفلسطيني على مزيد من الممارسة الديمقراطيـة             كان األجدر . حماس لتحكم 
واالبتعاد عن سياسات المحاور والتطرف، فما زال الفلسطينيون يؤكدون التـزامهم بالعمليـة الـسلمية               

  . وقبولهم بالمبادرة العربية عبر مؤسسة الرئاسة ومنظمة التحرير
بأن تلتزم بما أصدرته األمم المتحـدة مـن         ” إسرائيل“ط على   وتبقى مسؤولية المجتمع الدولي في الضغ     

قرارات دولية تطالبها بالتوقف عن ممارسة سياسات التوسع والضم لألرض الفلسطينية، ألن المـسؤولية              
الدولية ال تكون بممارسة الضغط على الشعب المحتل، بل تكون بإزالـة االحـتالل وكافـة مظـاهره،                  

ن بمنح هبات مالية ولكن بموقف سياسي يتعامل بعقالنية مع قـضايا الـشعب              والمسؤولية الدولية ال تكو   
االلتزام بالشفافية والمصداقية والتـوازن فـي المواقـف         : الفلسطيني، ولعل أهم معالم المسؤولية الناجحة     

  والتبادلية في المصالح واألخالقية في االلتزام، فأين المجتمع الدولي من هذه المسؤولية؟ 
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  عوني فرسخ
 38” المنتدى القـومي العربـي    “التقى في بيروت، المقاومة والصمود والمنبر العربي الحر، وباستضافة          

مفكراً واكاديمياً وشخصية وطنية فلسطينية، من الوطن العربي والمهجر األمريكي واألوروبـي، الـذين              
حيدر عبد الشافي، وشفيق الحوت، وبالل الحـسن،        . د: لجنة الرعاية المؤلفة من   “ة دعوة   استطاعوا تلبي 

 فيما بـين    2002نصير عاروري، والتي انبثقت عن اتصاالت توالت منذ العام          . سلمان أبو ستة ود   . ود
وذلك للتشاور حول عقد مؤتمر فلسطيني موسع من اجل حـق           . العديد من الشخصيات الوطنية والفكرية    

  . لعودة وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية واعادة بناء مؤسساتهاا
وكانت قد تشكلت خالل العقد الماضي عدة لجان لحق العودة في مخيمات اللجوء داخل األقطار العربيـة                 
وفي الشتات األوروبي واألمريكي، للتصدي العملي والنفسي لمساعي اسقاط حق العودة، المؤسس علـى              

مجسدة حيوية الـشعب العربـي      . 194ن، وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم        شرعة حقوق االنسا  
الفلسطيني ويقظته وإصراره على عدم التفريط بحقوقه المشروعة، ومشكلة أدوات تـأطير قـواه الحيـة                

و وعليه اتفق المجتمعون على أن التنسيق بين هذه اللجان وتكامل عملها إنما ه            . الملتزمة بثوابته الوطنية  
السبيل الوحيد لتطوير أدائها وتوسيع اطرها، لتمكينها من أن تكون مؤثرة فـي الـرأي العـام العربـي                   

  . والدولي، ومساهمة في تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بناء جميع مؤسساتها
مة في  والحظ المجتمعون أن اعتبار وعد بلفور الشعب العربي الفلسطيني مجرد طوائف غير يهودية، مقي             

فلسطين، وحصره حقوقها بالمدنية والدينية، مقصود به طمس الشخصية الوطنية لهذا الـشعب وإهـدار               
وانه بتضمين وعد بلفور صك االنتداب الذي اصدرته        . حقوقه السياسية، وبالذات حقه في تقرير المصير      
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ادتـه االمريكيـة     بإجماع األعضاء، وبالتقاء المعـسكرين الرأسـمالي بقي        24/7/1922عصبة االمم في    
والشيوعي بقيادته السوفييتية، على تأييد قرار التقسيم ودعم الصهاينة بالسالح والمقـاتلين فـي حـرب                

 إنما يعني االجماع الدولي على طمس الشخصية الوطنية للـشعب العربـي الفلـسطيني               1949 -1948
يوني فـي اسـقاط ارادة      غير أن فشل كل محاوالت التحالف االمريكي الصه       . واهدار حقوقه المشروعة  

الصمود والمقاومة فرض على المجتمع الدولي االعتراف بالشخصية الوطنية لشعب فلـسطين واالقـرار     
بحقوقه المشروعة، وفي ذلك انجاز تاريخي، حتى وإن تباينت وجهات النظر حول طبيعة هذه الحقـوق                

  . وما يمكن تنفيذه منها
ير قاصرة على حقوق مواطني الضفة الغربيـة وقطـاع          وحقوق الشعب العربي الفلسطيني المشروعة غ     

 فلـسطينيين فـي نهايـة عـام         9449509من  % 79.33ما يعادل    ،3192155غزة المحتلين، البالغين    
وعليه فإنه مما يجافي المنطـق الـوطني        . سلمان أبو ستة الباحث المختص    . بموجب دراسات د   ،2005

 مـا يعـادل     1948 عربياً في االرض المحتلة سنة        مواطناً 1151331والقومي واالنساني تجاهل حقوق     
 في األقطار العربية والشتات الـدولي مـا يعـادل           5106023من شعب فلسطين، وكذلك حقوق      % 12

مـا  .  الجىء بين مواطني فلسطين المحتلة من النهر الى البحر          1400000فضال عن حقوق    %. 75.53
مـن الـشعب    % 85.68 ما يعـادل     6506023بون  يعني ان الذين لهم الحق في العودة والتعويض يقار        

  . العربي الفلسطيني
 قد استجاب لدعوة الرئيس جمال عبدالناصر بتشكيل منظمة         1964وكان مؤتمر القمة العربي األول سنة       

تعبر عن شعب فلسطين، وكلف أحمد الشقيري، ممثل فلسطين في جامعة الدول العربية يومذاك، بتنفيـذ                
 1964،واقره فـي ربيـع  ” الميثاق القومي“ المجلس الوطني االول، الذي صاغ     وقد نجح في تشكيل   . ذلك

محققا بذلك االنجاز التاريخي الثاني، باقامة المنظمة الممثلة للشعب العربي الفلسطيني، والمعبـرة عـن               
ية اسـتقالل “ليتخذ بعدا قطريا تنفيذا لشعار      ،1968غير ان الميثاق عدل سنة      . ارادته في التحرير والعودة   
، وانسجاما مع النهج القطري الذي شاع في عموم الوطن العربي بعـد نكـسة               ”القرار الوطني الفلسطيني  

غير أن هذا التعديل لم يسقط االنتماء القومي للشعب العربي الفلسطيني، وإن هو ابـرز هويتـه                 . 1967
لعودة، وذلك مـا جـرى      فيما تضمن التعديل النص على اعتبار الكفاح المسلح سبيل التحرير وا          . الوطنية

   .1996بحضور الرئيس كلينتون سنة ” الميثاق الوطني“اسقاطه في عملية مسخ 
وانطالقاً من االيمان بأن منظمة التحرير الفلسطينية انما هي الممثل الشرعي والوحيد لشعب فلسطين في               

ائهـا، أجمـع    وفي مواجهة مخطط تهميش دورها، إن لم تنجح محـاوالت الغ          . الوطن المحتل والشتات  
الملتقون على ضرورة تفعيل المنظمة، وإعادة بناء جميع مؤسساتها، وفي المقدمة منها المجلس الوطني،              
المطلوب اعادة تشكيله على قاعدة مشاركة القوى االجتماعية كافة، باعتماد االنتخاب والتمثيل النـسبي،              

  . نظمة والمجلس الوطنيبالتفاعل االيجابي مع فصائل المقاومة والقيادات الراهنة للم
ولما كانت مهمة ومسؤوليات منظمة التحرير الفلسطينية متمايزة كيفيا عن مهمة ومسؤوليات سلطة حكم              

وحيث انه مما يعرض الثوابت الوطنية للخطر الشديد الجمـع بـين            . الذاتي في الضفة والقطاع المحتلين    
رئيس السلطة، أياً كان، محكوم باشتراطات موقع       رئاسة اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئاسة السلطة، سيما و       

ومن منطلق الحرص على امتالك اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر            . تواجده والتزامات اتفاق أوسلو   
استقاللية ارادتها في صناعة القرار، أوصى المجتمعون بضرورة التركيز، من خالل المجلس الـوطني،              

الفلسطينية ورئاسة السلطة، وعلى اعادة االلتزام بالميثاق الوطني        على الفصل بين رئاسة منظمة التحرير       
  .  واعتباره في صيغته األصلية المرشد والموجه للحراك الوطني1968،لسنة

وتأسيسا على أن مقاومة االحتالل مشروعة في القانون الدولي أكـد المجتمعـون علـى حـق الـشعب                   
ل المشروعة واشاعة ثقافة المقاومة، وعلى ربط القضية        الفلسطيني في مقاومة االحتالل بكل وسائل النضا      
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الفلسطينية ببعديها القومي واالسالمي، ونسج عالقات مع احرار العالم، والعمل الجاد للنهـوض بـالمرأة              
ولتحقيق ذلك شكل المجتمعون لجنة للمتابعـة والتنـسيق كلفـت           . الفلسطينية وإعطائها فرص المشاركة   

  .  الختيار منسق في كل مواقع التواجد الفلسطينيباجراء االتصاالت الالزمة
  18/5/2007الخليج اإلماراتية 

  
  تفوق عسكري واضح لحماس .95

  آفي يسسخروف
في ختام أربعة ايام من جولة الحرب االهلية االخيرة في غزة يمكن االشـارة الـى بعـض الظـواهر                    

  :المركزية
". حماس" االحد برز التفوق العسكري لـ       منذ يوم . منتصرة في كل المواجهات   " حماس" من المنتصر؟    -

وحتـى  . المنظمة مسؤولة تقريبا عن كل القتلـى      . ال يدور الحديث عن نصر بالكاد بل عن تفوق واضح         
األعضاء الخمسة من المنظمة الذين قتلوا، اول من امس، اصيبوا بهجوم بالخطأ من رفاقهم على مركبات                

تحرك قوات، ترابط قناصة، تطلق     : كمنظمة عسكرية " ماسح"تتصرف  . احتجزوا فيها كمعتقلين  " فتح"لـ  
" فتح"، تنصب كمائن وتعمل على الضرب المنهجي لكل قيادة          )راجمات على مقر الرئاسة   (مدفعية خفيفة   

": المنـاطق "تتبنى جزئيا اساليب قتال الجيش االسرائيلي فـي         " حماس. "في القطاع حسب قائمة تصفيات    
؛ عزل المنطقة ومنع وصول التعزيزات؛ نار الصواريخ        "فتح"كبير من   محاصرة مبنى يسكن فيه مسؤول      

الذي يفترض أن يمنع المس باالبرياء، وال أيضا        " اجراء الجار "ال يوجد   . على المنزل وعندها تأكيد القتل    
  .التي تجبي الشهادات عن تأكيد القتل" بتسيلم"
. ركزي لخسارة المنظمة في هـذه الجولـة       هو العامل الم  " فتح"الفراغ الزعامي في    .  زعامة في أزمة   -

" حمـاس "وهو يخشى العمل بحزم ضـد       . رئيس السلطة ابو مازن ال يزال يتلعثم ويبدي انعداما للزعامة         
اول من أمس، أعلن انه أمر قواته بوقف النار، رغم أن معظم رجاله             . التي تمس علنا ايضا برموز حكمه     

لوح ابو مازن، اول من أمس، باعالن       . يبادرون الى االعمال  يدافعون عن أنفسهم منذ بداية االحداث وال        
رئيس الـسلطة   . في غزة، لكنها خطوة فارغة من المضمون ال تقول شيئا لسكان القطاع           " حالة طوارئ "

  .ومن المشكوك فيه ان ينجح. الى غزة في محاولة لوقف العنف) امس(يصل اليوم 
مستشار األمن القومي كان    .  محمد دحالن عن الساحة    الفراغ الزعامي يبرز على نحو أكبر بسبب غياب       

وادارة قتـال مـنظم ضـد       " فتح"نجح في جولة المعارك السابقة في توحيد أجهزة األمن الفلسطينية لـ            
ليس . ، بما فيها اقتحام الجامعة االسالمية؛ معقل المنظمة       "حماس"دحالن بادر الى عمليات ضد      ". حماس"

 الندالع المعارك بعد ان تأكدت من أن دحالن مشلول، ولكن الحقيقـة             خططت" حماس"واضحا اذا كانت    
. نزيل المستشفى في القاهرة بعد اجراء عمليات في ساقيه وظهـره " ابو فادي"هي أنهم في غزة يقاتلون و   

 بصفته الرجل الوحيـد     -في فتح   : إذا انتهت جولة المعارك قريبا، فان مكانة دحالن ستتعزز أكثر فأكثر          
 كمن لم يكن ضالعا في سفك       -وكذا بين الجمهور    " حماس"يزال يمكنه منع سقوط القطاع في يد        الذي ال   
  .الدماء

في رفـح لـم     " حماس"قصف الجيش االسرائيلي، اول من أمس، لمقر القوة التنفيذية لـ           .  رد اسرائيل  -
ولكن يبدو أنه   . نيبين الجمهور الفلسطي  " حماس"القصف كفيل بالذات بتعزيز     ". القسام"يستهدف وقف نار    

في الوقت الذي يبث فيه في التلفزيون المرة تلو االخرى صور الباصات تخلي السكان من سديروت ليوم                 
، فان القيادة   "العمل"استجمام برعاية أركادي غايدمك، وبينما بقي اسبوعان على االنتخابات التمهيدية في            

  .االسرائيلية يصعب عليها ضبط النفس
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فقط احتالل اسرائيلي كفيل    : ي كل حديث هاتفي مع السكان في غزة ينطلق القول الواضح          ف.  المستقبل -
  .حل آخر ال يبدو في األفق. بإنقاذنا

  هآرتس
 18/5/2007األيام الفلسطينية 

 
  وصايا فريدمان األربع  .96

  محمد السعيد إدريس. د
 توجيهها للعرب إلنقاذ ما يسمى      توماس فريدمان ) اليهودي(الوصايا األربع التي تطوع الكاتب األمريكي       

” فـتح “هي أسوأ ما يتنافس مع عودة االقتتال الفلسطيني مرة أخـرى بـين مقـاتلي                ” عملية السالم “ب  
  .في غزة، ومع الهرولة العربية لتطبيع العالقات مع الكيان الصهيوني” حماس”و

لعملية الـسالم مأسـاوي،   فريدمان قال في حديث تليفوني مع صحيفة مصرية مستقلة إن الوضع الراهن          
وانتقد قرار لجنة تفعيل المبادرة العربية بتشكيل فريق عمل يـضم           ” يائس من إصالح العالم العربي    “وإنه  

والبديل عنده يكمن في أربعة مطالب هي أقرب الـى          ” اإلسرائيلية“مصر واألردن للتفاوض مع الحكومة      
لمبادرة السالم العربية، إذ دعا الملك عبداهللا بـن         ” األب الروحي “التاريخية مع من يعتبر نفسه      ” الوصايا“

عبدالعزيز للقيام بزيارة المسجد األقصى ثالث الحرمين الشريفين، وهناك يستطيع الملك عبداهللا أن يؤكـد               
مطالبة المسلمين بالقدس الشرقية خالل صالته بالمسجد األقصى، والخطوة الثانية أن يذهب من القـدس               

ة البرلمان الفلسطيني والتأكيد على مبادرته، أما الخطوة الثالثة فتتمثل في زيارته الى             الى رام اهللا لمخاطب   
، مما يؤكد أن العالم اإلسـالمي يعتـرف   ”الهولوكوست“النصب التذكاري لليهود الذين قتلوا في المحرقة     

كنيـست ويـسلم    بالمحرقة، وينفي إنكار إيران لها، بعد ذلك تأتي الخطوة الرابعة، وهي أن يذهب الى ال              
  .مبادرته للسالم رسمياً

جوهر فكرة فريدمان هي أنه يريد تكرار ما فعله أنور السادات اعتقاداً منه بوجود فجوة ثقة مزدوجة، ال                  
  .بد من ردمها

هذا هو جوهر الحل عند فريدمان، فهو ال يرى أن المبادرة العربية ليست ذات معنى طالما لم يتم تقديمها                   
  عبر الكنيست، وأن تقديمها عبر اللجنة العربيـة أو الوفـد المـصري            ” اإلسرائيلي “مباشرة الى الشعب  

  .األردني يفقدها أهميتها
المطلوب إذن هو التطبيع العربي قبل أي شيء، أي الفكرة نفسها التي يبحث عنها إيهود أولمرت وتسعى                 

” العـشرة “بية، وطالب باجتماع    أولمرت تجاوز المبادرة العر   . وزيرة خارجيته تسيبي ليفني الى تجديدها     
والسلطة الفلسطينية، وتمنى أن    ” إسرائيل“أي اللجنة الرباعية الدولية مع اللجنة الرباعية العربية بمشاركة          
  واآلن تطالب ليفني بمـؤتمر عربـي      . يكون هذا االجتماع على مستوى القمة، وأن يتجاوز كل الحدود         

على غرار مـؤتمر مدريـد للـسالم مـسار خـاص            ” رينالمسا“ دولي للسالم على أساس       ”إسرائيلي“
  .”اإلسرائيلية “ بمفاوضات التسوية والمسار اآلخر لتطبيع العالقات العربية

إنها مقترحات ال يجمع بينها غير هدف التطبيع، وإنهاء الصراع من دون إطار محدد للحل، بل وفي ظل                  
  .”تهويد القدس“إلكمال عملية واتخاذ إجراءات عملية ” حق العودة”إنكار ورفض صريحين ل

  ؟1948 الفلسطيني في ذكرى نكبة  هل هناك أجمل من هذا كله لالحتفاء باالقتتال الفلسطيني
نعم، الهرولة العربية نحو الكيان الصهيوني في ظل وعي بكل هذه الشروط، وفي ظل تبجح شخص على                 

  .مواصفات فريدمان ليقدم للعرب وصاياه
 18/5/2007الخليج اإلماراتية 
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 الصفات المشتركة بين حماس واليهود  .97
  الشيخ شاكر الحيران 

 :الحمد هللا والصالة والسالم على من ال نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووااله أما بعد
؛ أن يكون وفق كتاب اهللا وسنة نبيه      واهللا على ما نقول شهيد ؛ فقد علَّمنا اإلسالم أن الحكم الشرعي ينبغي              

﴿ فََأمَّا الَِّذين في قُلُوِبِهم زيغٌ      : صادر من أجل الهوى إن هو إال حكم من قلب زائغ فقد قال تعالى             والحكم ال 
فَيتَِّبعون ما تَشَابه ِمنْه ابِتغَاء الِْفتْنَِة وابِتغَاء تَْأِويِلِه ﴾ فال تقبلوا كالما بعواطفكم واقبلوه بعقولكم إذا وافـق                  

وال نصر إال لمن نصر اهللا والتزم بكتابـه وسـنة نبيـه             ... نعم ال حكم إال هللا    ... كتاب ربكم وسنة نبيه   
فالهداية لمـن   ) تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب اهللا وسنتي            : ( يقول rفرسول اهللا   

 .وافق قوله وفعله للقرآن والسنة وال يختلف معنا في هذا ذو عقل وبصيرة
 تعالى صفات اليهود ذكر لنا ذلك تحذيرا من الوقوع في مثل هذه الصفات فمن آمن                لذلك لما ذكر لنا اهللا    

﴿ َأفَتُْؤِمنُـون ِبـبعِض الِْكتَـاِب       :بآية من كتاب اهللا وكفر بآية ينطبق عليه ذم اهللا لليهود في قوله تعـالى              
         ِإالَّ ِخز ِمنكُم ُل ذَِلكفْعن ياء مزا جٍض فَمعِبب ونتَكْفُرو           ِإلَـى َأشَـد وندرِة يامالِْقي مويا ونْياِة الديِفي الْح ي

﴾ لُونممَّا تَعِبغَاِفٍل ع ا اللّهمذَاِب ووهكذا] 85: البقرة [الْع.... 
 إننا نقع بـين     ،واليوم نحن على موعد مع كتاب اهللا وسنة رسوله نقبل بما قبله الشرع ونرفض ما رفضه               

وإنكم لتعلمـون أن الفـك      ، الفك العلوي  منهما هو تيار حماس الدموي والسفلي هم اليهـود            فكي تمساح 
 . واهللا على ما نقول شهيد،العلوي  في التمساح هو الذي يتحرك للضغط على الفريسة

صـفات اسـتحى    ،إن المتأمل في حركة حماس يعلم أنها تحمل من صفات اليهود الكل بل وتزيـد عليهم               
 :ها وإليكم النقاط التي اكتبها للحذر منهم ومما يزعمون وهي على النحو التالياليهود من فعل

يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وذلك في اعتراضـهم علـى           : من صفاتهم التي تشبه صفات اليهود     
التوظيف حسب االنتماء السياسي قبل وصولهم للحكم ثم هم بعد وصولهم لم يوظفوا سوى مـن يحمـل                  

والدليل في أنفسكم إن كنتم تبصرون      ، من أسرة المسجد الذي يقطن فيه ذلك الطالب للوظيفة         صك الغفران 
؛ فال موظف من غيرهم وظفوه وال إعالن عن وظيفة في جريدة أو مقال نشروه وهذه صفة مذمومة في                   

: البقـرة   [م تَتْلُون الِْكتَاب َأفَالَ تَعِقلُون ﴾       ﴿ َأتَْأمرون النَّاس ِبالِْبر وتَنسون َأنفُسكُم وَأنتُ      :اليهود قال اهللا فيها   
وعندكم من األمثلة على ذلك ما يكفيني لما ذكرت فضيفوا من ذاكرتكم الواسطة وخـصوصا فـي                 ] 44

 . الخ.. . والعنصرية في توزيع لحوم األضاحي والكابونات،الجامعة اإلسالمية
طة قالوا إنَّا معكم وإذا خرجوا بيتَ طائفة منهم غير الذي           أنهم إذا جلسوا مع السل    : ومن صفاتهم اليهودية  

يقولون وقالوا لحركتهم إنا معكم إنما نحن مستهزئون وشاهدت ذلك أعينكم وال ينكر ذلـك إال ضـال أو                   
لَـواْ ِإلَـى    ﴿ وِإذَا لَقُواْ الَِّذين آمنُواْ قَالُواْ آمنَّا وِإذَا خَ        : معتوه وهذه صفة من صفات اليهود قال تعالى فيها        

  ﴾ِزُئونتَهسم نا نَحِإنَّم كْمعقَالُواْ ِإنَّا م اِطيِنِهم14: البقرة [شَي [ 
 وكل  2ويطالبون باتفاق مكة    ... أنهم ممن ينقضون العهد فكلما فاتفاق مكة قتلوه       : ومن صفاتهم اليهودية    

الوا تم إطالق النار على طه فقتلـوا مـن          إعالن للتهدئة هم من ينقضونه والدليل أيضا في ذاكرتكم فقد ق          
حراس أبو شباك ستة وهل جزاء إطالق النار من أفراد الذوا بالفرار إن صدَّقناهم هل جـزاء ذلـك أن                    
نبحث عن فريسة فنقتل ستة بهذه الحجة أين اإلسالم من هذا التصرف وقد علمنا أن القصاص ال يكـون                   

 ثم إنكم تالحظون أن منهم فرقاء يجلـسون         ،سلمنا بصدقهم إال ممن ارتكب الجريمة ال من غيره هذا لو          
للتفاوض للصلح وفي نفس اللحظات تسمعون من يهاجم ويقتل ويسعى في األرض فسادا ؛ فهذه صفة من                 

ـ           :صفات اليهود قال اهللا فيها       : البقـرة   [ون ﴾   ﴿ َأوكُلَّما عاهدواْ عهداً نَّبذَه فَِريقٌ منْهم بْل َأكْثَرهم الَ يْؤِمنُ
﴿فَِبما نَقِْضِهم ميثَاقَهم لَعنَّاهم وجعلْنَا قُلُوبهم قَاِسيةً يحرفُون الْكَِلم عن مَّواِضِعِه ونَسواْ            : وقال تعالى   ]  100

﴿ الَِّذين  : وقال تعالى   ] 13: المائدة  [يالً منْهم ﴾    حظّاً ممَّا ذُكِّرواْ ِبِه والَ تَزاُل تَطَِّلع علَى خَآِئنٍَة منْهم ِإالَّ قَلِ           
 ﴾ تَّقُونالَ ي مهرٍَّة وِفي كُلِّ م مهدهع وننقُضثُمَّ ي مدتَّ ِمنْهاه56: األنفال [ع[.  
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ات  ؛ فهم يجمعون المـساعد     - أي نواة تمرة أو أقل       –أنهم ال يأتون الناس نقيرا      : ومن صفاتهم اليهودية    
باسم الشعب الفلسطيني وال يوزعونها إال على أفرادهم وكأن باقي الشف كفار واإلسالم يقول لهم حتى لو                 
كان باقي الشعب من الكفار فاعتبروهم من المؤلفة قلوبهم وهذا ما فعله عمر بن عبد العزيز لما فاضـت                   

 هذه صفة من صفات اليهـود       أموال الزكاة أعطى لفقراء اليهود والنصارى رحمه اهللا ونالحظ أيضا أن          
 ] 53: النساء [قال اهللا فيها ﴿ َأم لَهم نَِصيب من الْملِْك فَِإذاً الَّ يْؤتُون النَّاس نَِقيراً ﴾ 

﴿ قد بدت البغضاء من أفواهـهم وما تخفى صدورهم أكبر﴾          : ومن صفات اليهود التي فيهم قوله تعالى        
: وقوله تعـالى  ) 167آل عمران  (  بأفواههم ما ليس في قلوبهم ﴾        وقول تعالى ﴿يقولون  ) 118العمران  (

﴿ : وقولـه تعـالى      46﴿ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ﴾النساء             
  ولـو  - وقد صرح بذلك كبارهم بجواز أخذ الراتب من البنوك161وأخذهم الربا وقد نهوا عنه﴾ النساء      

  . على حد قولهم في خطب المساجد–ي رصيد على المكشوف أي ما ف
أنهم يقتلون الناس ويقولون عن قتالهم أنهم شهداء المشروع اإلسالمي كما ذكـر             : من صفاتهم اليهودية    

 وهو نفسه من خرج علينا ببيـان للرابطـة          ،مروان أبو راس المربوط في رابطة علماء فلسطين       .ذلك د 
لمعالجـة األحـداث    " الوفاق والعـودة  "مبادرة  ( حمل عنوان   م ي 2007/05/16باألمس األربعاء الموافق    
أال أٍف لكم ولما تحكمون أنسيتم أن من واجباتكم أن تظهروا الفئة الباغيـة ثـم       ) المؤسفة في مدينة غزة     

 أم حسبتم أن مقرات األمن تنتقل بحجارتها وأسقفها وجدراتها لتذهب لقسامي فتقتله ما لكم كيف                ،تقاتلوها
 18﴿قالوا نحـن أبنـاء اهللا وأحباؤه﴾المائـدة       :هذه صفة من صفات اليهود قال تعالى فيها         وإن  .تحكمون

 ] 32: النجم [﴿َ لَا تُزكُّوا َأنفُسكُم هو َأعلَم ِبمِن اتَّقَى﴾ : وديننا علمنا أن أكرمكم عند اهللا أتقاكم وقال لنا 
وا  الخبر وبدلوا فيـه أو زادوا عليـه ولكـن            الكذب غير أن اليهود إذا كذبوا ذكر      : من صفاتهم اليهودية  

هؤالء يقلبون الخبر قلب عين حتى بدا واضحا ماكينات الكذب التي يستخدمونها ولعل ذلك مـن يظهـر                  
انهم قالوا عن استقالة مدير رفع أنها جاءت احتجاجا على ما           : جليَّا في مواقعهم وفي إعالمهم أذكر مثاالً        

ثم يظهر اهللا الكذب بأن خرج على فضائية فلسطين هوهو يتحـدث عـن              يفعله رجال األمن بالمواطنين     
... .سبب استقالته مبينا أن السبب غير ما قالت حماس بل العجز عن السيطرة على الفلتـان الموجـود                   

سبحان اهللا ولكم عبرة أيها القراء بكذبهم في احتفال جباليا الذي قتل فيه أكثر من عـشرين قبـل عـام                     
﴿ : الخ وهذه صفة يهودية قال تعـالى فيهـا        ... .ب في قتلهم لعناصر األمن الوطني     ونصف وكذلك الكذ  

﴿وترى كثيرا منهم يـسارعون فـي اإلثـم         : وكذلك قوله تعالى  .سمَّاعون ِللْكَِذِب َأكَّالُون ِللسحِت﴾ المائدة    
  64ويسعون في األرض فسادا ﴾ المائدة "﴿ :  وقوله تعالى62والعدوان ﴾ المائدة 

اتبعوا أهل الضالل من علمائهم كالراس واألسطل الذين يفتون بغير دليل أولئك المربوطين وقال اهللا في                
  31اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اهللا﴾ التوبة "﴿ : اليهود الذين هذه صفاتهم 

 فهم مـا    14لحشر  ﴿ ال يقاتلونكم جميعا إال في قرى محصنة أو من وراء جدر﴾ ا            :ومن صفاتهم اليهودية  
تركوا بيتا إال دخلوه أو أمروا أهله بالخروج منه لضربه بالصواريخ وهم كذلك ما تركوا قرية إال اعتلوا                  

نعم حدث ذلك في برج الصالح والسوسي والجوهرة والنور والظـافر و       .. .برجها يقتلون الناس من فوقه    
  .وننَّ ِفي ذَِلك لَآياٍت لِّقَوٍم يعِقلُإالخ .. .و و

وال خالف معنا أنهم يقتلون الذين يأمرونهم بالقسط من الناس ويذكرونهم باهللا وقـد فعلـوا ذلـك مـع                    
المناصرة ومع غيره من الدعاة فإمام ضربوه ومحفظ عذبوه وخطيب أنزلوه وهو يخطب في الناس يـوم                 

:  تعالى عـن اليهـود       محمد نجم يشهد على ما فعلوه به وبغيره في بيوت اهللا ولذلك قال اهللا             . الجمعة ود 
 ]   21: آل عمران [﴿ويقْتُلُون الِِّذين يْأمرون ِبالِْقسِط ِمن النَّاِس فَبشِّرهم ِبعذَاٍب َأِليٍم ﴾ 
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وحسبوا بقتالهم لألجهزة األمنية أنها لن تكون فتنة ولن يقتل أبرياء فعموا وصموا وقال اهللا في اليهود ﴿                  
كُون ِفتْنَةٌ فَعمواْ وصمواْ ثُمَّ تَاب اللّه علَيِهم ثُمَّ عمواْ وصمواْ كَِثير منْهم واللّـه بـِصير ِبمـا                   وحِسبواْ َأالَّ تَ  
 ﴾ لُونمع71: المائدة [ي[ 

هذا واهللا من وراء القصد ولن تسكت اليد ولن يصمت اللسان إلى أن يظهر اهللا دينة بأيـدينا أو بأيـدي                     
 . يرنا مكن المسلمينغ

  18/5/2007فلسطين برس 
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